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PREDSLOV
Inšpirujeme sa vtedy, keď sa učíme jeden od druhého. Jadrom inovácií vo
vzdelávaní je výmena nápadov, skúmanie vzájomného učenia a výmena
najlepších postupov. Pracovné skupiny, ktoré pomáhajú vykonávať strategický
rámec pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020), sú
nielen fórom na diskusiu medzi odborníkmi v oblasti vzdelávania v celej Európe,
ale prinášajú aj nápady, ktoré priamo prispievajú k európskym vzdelávacím
politikám.
Tento súčasný pracovný cyklus (júl 2018 – december 2020) je posledným cyklom
strategického rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave.
Sedem pracovných skupín pozostávajúcich z viac ako 400 odborníkov z 28
členských štátov EÚ a iných zúčastnených krajín, zo zainteresovaných strán
a z medzinárodných organizácií spojilo sily s cieľom poukázať na príležitosti
a výzvy, ktorým čelia vzdelávacie systémy, pedagógovia a žiaci.
Pracovné skupiny ET 2020 poukazujú na skutočnosť, že počnúc vývojom súboru nástrojov na začlenenie
v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, riešením budúcich prípadov nesúladu medzi ponúkanými
a požadovanými zručnosťami a podporovaním excelentnosti v oblasti rozvoja zručností vo vysokoškolskom
vzdelávaní až po riešenie vplyvu inovácií a digitalizácie na OVP prispieva vzájomné učenie a výmena odborných
znalostí k posilneniu systémov vzdelávania a odbornej prípravy v celej Európe.
V očakávaní nášho spoločného záväzku vytvoriť európsky vzdelávací priestor sa oplatí na chvíľu sa obzrieť za
úspechmi pracovných skupín ET 2020. Tematický charakter pracovných skupín je vyjadrením súčasnosti a je
v súlade s výzvami a príležitosťami v celej Európe, ako je pandémia COVID-19, sociálne začlenenie, digitálna
transformácia a význam celoživotného vzdelávania.
Inšpirujte sa aktivitami a osvedčenými postupmi šírenými počas tohto mandátu. Počítam s vašou podporou pri
vytváraní ďalšej generácie pracovných skupín pre európsky vzdelávací priestor.
Mariya Gabrielová

európska komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež
február 2021
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Pracovné skupiny ET 2020, ktoré zahŕňajú viac ako 400 odborníkov zo štátnej správy členských štátov a iných
zainteresovaných strán, sú jedným z hlavných nástrojov v súbore nástrojov strategického rámca pre európsku
spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020). Prostredníctvom vzájomného učenia a identifikácie
osvedčených postupov poskytujú Európskej komisii poradenstvo a odborné znalosti pri príprave
legislatívnych návrhov a politických iniciatív a podporujú členské štáty pri riešení kľúčových výziev spojených s ich
systémami vzdelávania a odbornej prípravy a spoločných priorít dohodnutých na európskej úrovni. Nasleduje
stručný prehľad siedmich pracovných skupín ET 2020 pôsobiacich v rokoch 2018 – 2020.

Pracovná skupina pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve (VSRD) riešila najlepší spôsob podpory
členských štátov v tom, aby boli ich systémy vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve inkluzívnejšie
a profesionálnejšie.
Pracovná skupina pre školy sa zameriavala na podporu sebahodnotenia a rozvoja škôl prostredníctvom
politík zabezpečovania kvality, ako aj profesijného rozvoja učiteľov a vedúcich pracovníkov školy.
Pracovná skupina pre vysokoškolské vzdelávanie sa zaoberala začlenením, kvalitou a relevantnosťou vo
vysokoškolskom vzdelávaním s cieľom lepšie pripraviť absolventov na meniace sa trhy práce a meniace sa
spoločnosti.
Pracovná skupina pre odborné vzdelávanie a prípravu skúmala to, ako môže inovácia a digitalizácia
podporiť vysokokvalitné odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) a vyššie OVP.
Pracovná skupina pre vzdelávanie dospelých vypracúvala návrhy, ako posilniť vzdelávanie dospelých
v širšom systéme vzdelávania a odbornej prípravy (t. j. celoživotnom vzdelávaní) vrátane postrehov k budúcim
prioritám v strednodobom horizonte.
Pracovná skupina pre digitálne vzdelávanie: učenie sa, výučbu a hodnotenie (DELTA) riešila, ako môžu
systémy vzdelávania čo najlepšie reagovať na zmeny v spoločnosti spôsobené digitálnou transformáciou,
a takisto podporovala realizáciu akčného plánu digitálneho vzdelávania z roku 2018.
Pracovná skupina na podporu spoločných hodnôt a inkluzívneho vzdelávania sa sústredila na
vykonávanie odporúčania Rady o presadzovaní spoločných hodnôt, inkluzívneho vzdelávania a európskeho
rozmeru výučby.
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Pracovná skupina pre vzdelávanie
a starostlivosť v ranom detstve (VSRD)
Cieľom tejto pracovnej skupiny je podporovať členské štáty v tom, aby boli ich systémy vzdelávania
a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) inkluzívnejšie a profesionálnejšie. Základom tejto činnosti je
odporúčanie Rady týkajúce sa vysokokvalitných systémov VSRD, ktoré zahŕňa európsky rámec kvality pre VSRD.

Pracovná skupina sa zaoberá týmito kľúčovými témami:
Sociálne začlenenie vo VSRD:
•

Aké sú najlepšie stratégie na to, aby boli systémy VSRD inkluzívnejšie pre všetky deti?

•

Aké sú konkrétne opatrenia, postupy a politiky alebo stratégie, ktoré najlepšie vyhovujú
potrebám detí zo slabého sociálno-ekonomického prostredia, detí so zdravotným postihnutím
a/alebo s ďalšími vzdelávacími potrebami, ako aj detí s prisťahovaleckým pôvodom alebo
z etnických menšín?

•

Ako zmerať inkluzívnosť systémov VSRD? Ktoré definície, ciele, referenčné hodnoty alebo
ukazovatele sa môžu použiť? Aké sú nedostatky pri zbere údajov, ktoré bránia efektívnemu
monitorovaniu inkluzívnosti systémov VSRD? Ako to možno zlepšiť?

Profesionalizácia zamestnancov:
•

Ako zvýšiť atraktívnosť profesie? Ako podporiť dynamické a motivačné kariérne dráhy pre
všetkých zamestnancov a vedúcich pracovníkov? Ako prilákať a udržať kvalifikovanú, motivovanú
a diverzifikovanú pracovnú silu vo VSRD (vrátane otázky rodovej rovnováhy)?

•

Ako ďalej profesionalizovať pracovnú silu vo VSRD s cieľom zaistiť vysokokvalitné
systémy VSRD? Aké sú hlavné kompetencie, ktoré by mal mať pracovník VSRD? Ako možno
tieto kompetencie čo najlepšie rozvíjať? Aké sú najlepšie opatrenia na monitorovanie
a zaznamenávanie ďalšej profesionalizácie pracovnej sily vo VSRD?

Hlavné výstupy tejto pracovnej skupiny zahŕňajú:
•

súbor nástrojov pre začlenenie v rámci vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve,

•

správu, v ktorej sa navrhuje, ako prijímať, školiť a motivovať kvalifikovaných zamestnancov
v sektore vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.

Podrobnejšie informácie
Súbor nástrojov pre začlenenie v rámci vzdelávania a starostlivosti
v ranom detstve
Tento súbor nástrojov obsahuje súbor politických iniciatív, praktických riešení a opatrení na inšpirovanie
subjektov s rozhodovacou právomocou a zamestnancov v rámci VSRD, aby reprodukovali príklady osvedčených
postupov, a to vytváraním vhodných podmienok (predpisov, financovania, odbornej praxe atď.), čo môže byť
prínosom pre všetky deti a rodiny na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Cieľom je dosiahnuť
pokrok smerom k inkluzívnejším systémom a prostrediam VSRD, čo je nevyhnutnou podmienkou na dosiahnutie
kvality vo VSRD.
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Súborom nástrojov sa predovšetkým skúma, ako môžu subjekty
s rozhodovacou právomocou podporiť inkluzívne systémy
a prostredia prostredníctvom celého radu politických opatrení,
ktoré sú prínosom pre všetky deti bez ohľadu na ich osobnú alebo
rodinnú situáciu. V súbore nástrojov sa zohľadňujú rôzne aspekty,
pokiaľ ide o:
•

prínos navrhovania stratégií na vnútroštátnej a/alebo miestnej úrovni,

•

potrebu monitorovať a vyhodnocovať inkluzívnosť v rámci VSRD,

•

vplyv efektívneho riadenia a spolupráce medzi subjektmi s rozhodovacou právomocou,

•

potrebu zlepšiť prístupnosť a cenovú dostupnosť účasti na VSRD,

•

prínos viacúrovňových systémov,

•

potenciál prispôsobenia zamestnancov: podiel detí,

•

prínos úzkej spolupráce s prostrediami VSRD a ich podporovania,

•

význam podporovania včasnej intervencie,

•

potrebu adekvátnej odbornej prípravy zamestnancov VSRD,

•

význam navrhovania pedagogických usmernení, ktoré podporujú začlenenie.

Súbor nástrojov skúma aj postupy, ktoré sú prínosom pre všetky
deti a rodiny. Zohľadňuje najmä:
•

prínos pre zamestnancov a inštitúcie VSRD v podobe spolupráce s ostatnými službami, ktoré
podporujú záujmy detí a rodín,

•

potrebu úzko spolupracovať s rodinami,

•

stratégie na uľahčenie prechodu – medzi domovom a inštitúciou VSRD, medzi inštitúciami
VSRD alebo medzi VSRD a základnou školou,

•

praktické opatrenia, napr. predĺženie otváracích hodín prostredí VSRD.

V súbore nástrojov sa napokon uznáva, že niektoré deti môžu mať
prínos z cielenejších politík alebo opatrení, aby sa zaistilo
reagovanie systémov a prostredí VSRD na ich osobitné potreby.
Súbor nástrojov ako taký skúma potreby a možné reakcie rôznych
skupín detí a rodín:
•

detí so zdravotným postihnutím a/alebo s ďalšími vzdelávacími potrebami,

•

detí s prisťahovaleckým pôvodom vrátane utečeneckých detí,

•

rómskych detí,

•

detí vo veľmi špecifických situáciách, ako sú deti žijúce vo vidieckych oblastiach, deti žijúce
s matkami vo väzení alebo deti s veľkými zdravotnými problémami. Súbor nástrojov zohľadňuje aj
špecifickú situáciu všetkých malých detí počas obdobia zákazu vychádzania a to, ako zabezpečiť
poskytovanie kvalitného VSRD všetkým týmto deťom počas takýchto období.
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Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve: Ako prijímať, školiť
a motivovať kvalifikovaných zamestnancov?
Na základe dostupných výskumov a prístupov použitých na posilnenie vnútroštátnych, regionálnych a miestnych
postupov sa v tejto správe tvrdí, že kvalita poskytovania VSRD sa zvyšuje, keď je k dispozícii dostatočný
počet kvalifikovaných zamestnancov, ktorí sú zároveň motivovaní v tejto profesii zotrvať. Navrhuje sa toto:

1. Všetky zainteresované strany zapojené do organizovania a poskytovania VSRD spoločne
zodpovedajú za podporovanie atraktívnosti sektora VSRD a profesijného rozvoja zamestnancov
VSRD. Zahŕňa to vnútroštátne a miestne subjekty s rozhodovacou právomocou, zamestnávateľov,
vedúcich pracovníkov v oblasti VSRD, odborové zväzy, sociálnych partnerov a inštitúcie
vzdelávania a odbornej prípravy.
2. Sektoru VSRD sa musí dostať uznania, ktoré si zaslúži, čo môže mať následne pozitívny vplyv
na prijímanie a udržanie zamestnancov. Uznanie tohto sektora sa môže zlepšiť prostredníctvom
propagačných/politických činností s cieľom podporiť:
a)
b)

vzdelávaciu a inkluzívnu hodnotu VSRD, prínosy a vplyv dobrej kvality VSRD pre deti,
rodiny a spoločnosť, ako aj rolu kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov;
zlepšenie príležitostí profesijného rozvoja, kariérneho postupu, platov a pracovných
podmienok zamestnancov VSRD.

3. Sektor sa môže stať atraktívnejším, keď sa na podporu prijímania zamestnancov použijú tvorivé
stratégie vrátane:
c)
d)

zvýšenia počtu rolí VSRD a ponúkania väčšieho počtu príležitostí, čo pomáha prijímať
zamestnancov s rôznymi zručnosťami a kompetenciami;
vývoja nových ciest k profesii a diverzifikácie metód prijímania zamestnancov, čo
pomáha prilákať kvalifikovaných uchádzačov s rôznymi profilmi.

4. Stanovenie a používanie spoločného súboru hlavných kompetencií pre zamestnancov môže
pomôcť zvládnuť očakávania a poskytnúť lepšie objasnenie zručností a schopností zamestnancov
VSRD. Zainteresované strany v oblasti VSRD môžu tento súbor kompetencií použiť na:
e)
f)

rozvoj vnútroštátnych a miestnych stratégií a stratégií prostredia s cieľom zlepšiť
kompetencie jednotlivcov a tímov;
riadenie obsahu počiatočného vzdelávania a odbornej prípravy a programov
kontinuálneho profesijného rozvoja.

5. Účasť všetkých zamestnancov VSRD na vysokokvalitnom počiatočnom vzdelávaní a odbornej
príprave a na programoch kontinuálneho profesijného rozvoja je kľúčom k zlepšovaniu kvality pri
poskytovaní VSRD. Na dosiahnutie tohto je potrebné zaviesť viacero stratégií:
g)

odstrániť prekážky v účasti zamestnancov na kontinuálnom profesijnom rozvoji;

h) rozšíriť rozsah príležitostí na vzdelávanie a uznať hodnotu učenia sa prácou, učenia sa
v tíme, poradenstva a partnerskej podpory.

Ak sa chcete dozvedieť viac
Oba výstupy sú k dispozícii na webovej stránke Európskej komisie venovanej vzdelávaniu a starostlivosti v ranom
detstve.
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Pracovná skupina pre školy
Cieľom tejto pracovnej skupiny je skúmať otázky týkajúce sa riadenia systémov školského vzdelávania s cieľom
podporiť vysokokvalitné a inkluzívne vzdelávanie v celom európskom vzdelávacom priestore.

Pracovná skupina sa zaoberá týmito kľúčovými témami:
V predchádzajúcom cykle (2016 – 2018) skupina v snahe zabezpečiť lepšie vzdelávacie výstupy pre
všetkých mladých ľudí skúmala rôzne oblasti týkajúce sa riadenia školského vzdelávania a spôsobu,
akým môžu systémy riešiť vážne výzvy v oblasti kvality a rovnosti. Súčasný cyklus sa zameral na dve
z nich, pričom sa viac zaoberal výzvami a príležitosťami na podporovanie rozvoja škôl a profesijného
rozvoja.

Hlavné výstupy tejto pracovnej skupiny zahŕňajú:
•

Pokiaľ ide o zabezpečovanie kvality, správu s názvom Podpora sebahodnotenia a rozvoja škôl
prostredníctvom politík zabezpečovania kvality: hlavné návrhy na zváženie pre tvorcov politík
a správu s názvom Externá rada na inšpiráciu a podporu škôl v rozvoji širokých kompetencií
študentov v rámci aktivity partnerského učenia.

•

Pokiaľ ide o kariéru učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl: Podpora kariéry učiteľov
a vedúcich pracovníkov škôl: politické usmernenia – úplná správa so sprievodným zhrnutím
a informačným letákom, v ktorej sa propagujú rozmanitejšie kariérne dráhy a jednotný prístup
k jednotlivcom a celková podpora profesie prostredníctvom „rámca pre kariéry v školskom
vzdelávaní“.

Proces partnerského učenia zahŕňal:
•

šesť stretnutí, ktoré sa konali v Bruseli počas cyklu, pričom posledné stretnutie sa konalo online
7. mája 2020. Tieto stretnutia boli doplnené štyrmi aktivitami partnerského učenia
v hostiteľských krajinách a štyrmi seminármi (kratšími workshopmi, na ktorých sa spoločne
stretlo viacero členov s odborníkmi v rôznych vzdelávacích oblastiach),

•

ďalšiu sériu online stretnutí, ktoré sa konali v auguste až októbri 2020, zameraných na začiatok
nového školského roka po rozsiahlych zatvoreniach a víziu budúcnosti, najmä v súvislosti
s modelom zmiešaného učenia.

Podrobnejšie informácie
Podpora sebahodnotenia a rozvoja škôl prostredníctvom politík
zabezpečovania kvality
Zmysluplné sebahodnotenie škôl môže viesť k ich skvalitňovaniu a určeniu priorít
v súvislosti s ich rozvojom. Zároveň môže podporiť profesijné vzdelávanie učiteľov
založené na spolupráci a viesť k zlepšeniu akademických i neakademických výstupov
v prospech žiakov.
Táto správa obsahuje hlavné návrhy na usmernenie tvorby politík na vnútroštátnej
a regionálnej úrovni, pokiaľ ide o podporu sebahodnotenia a rozvoja škôl. Hlavné
návrhy sú koncipované tak, aby boli relevantné pre všetky vzdelávacie systémy, ktoré
by si ich mali dokázať prispôsobiť vlastným podmienkam, a zároveň aby zohľadnili
rozmanitosť a zložitosť každého systému. Správa obsahuje aj výsledky nedávnych
výskumov a príklady z jednotlivých krajín týkajúce sa vypracovania politík, ktoré
boli predložené členmi pracovnej skupiny pre školy a ktoré poskytujú inšpiráciu
v súvislosti so spôsobom zavedenia týchto hlavných návrhov do praxe.
K dispozícii online na adrese:
•

úplná správa (PDF),
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•

zhrnutie (PDF) v 24 jazykoch EÚ,

•

správa v rámci aktivity partnerského učenia s názvom Externá rada na inšpiráciu a podporu škôl v rozvoji
širokých kompetencií študentov.

Podpora kariéry učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl
Školské vzdelávanie nemôže existovať bez učiteľov a vedúcich pracovníkov školy,
keďže práve oni nesú každodennú zodpovednosť za rozvoj žiakov. Pretrvávajú však
závažné problémy s nedostatkom učiteľov a kariéry v školskom vzdelávaní sa v celej
Európe často považujú za horizontálne či jednorozmerné so žiadnymi alebo len
s obmedzenými príležitosťami na postup. To predstavuje výzvu pre školy aj systémy
vzdelávania, ktoré potrebujú nielen udržateľnú a vysoko kompetentnú profesiu, ale aj
nadšených odborníkov orientovaných na budúcnosť.
Tieto politické usmernenia sa zaoberajú viacerými problémami a výzvami, pred ktorými
stoja systémy školského vzdelávania v snahe prijímať a podporovať svojich učiteľov
a vedúcich pracovníkov škôl čo najlepším spôsobom. Tieto usmernenia sú určené
najmä tvorcom politík, pričom ponúkajú nové chápanie kariér v školskom vzdelávaní
a prístupy k nim, ako aj mnoho najnovších príkladov politických opatrení z krajín celej Európy.
K dispozícii online na adrese:
•

úplná správa (PDF),

•

zhrnutie (PDF) v 24 jazykoch EÚ,

•

štyri informačné letáky – Rôzne dráhy, Vytvorenie rámca, Politické opatrenia, Riaditelia škôl (PDF) v 24
jazykoch EÚ,

•

video – o správe a pracovnom procese skupiny (YouTube)

•

niektorí členovia pracovnej skupiny poskytli 24. marca aj webinár pre učiteľov a ostatné zainteresované
strany v celej Európe.

Podpora škôl v časoch zmeny
Na základe neustálych zmien, s ktorými sa systémy školského vzdelávania stretávajú na začiatku nového
školského roku, sa Európska komisia rozhodla rozšíriť svoju ponuku podpory usporiadaním série online podujatí
v období od augusta do októbra. Cieľom týchto podujatí nebolo uviesť len „reakciu na krízu“, ale aj spôsob
uvažovania o zmene a budúcnosti školského vzdelávania vo všetkých jeho možnostiach.
Členovia diskutovali o skúsenostiach so zachovaním prezenčného aj dištančného vzdelávania a o tom, aký to
má vplyv a že si to vyžaduje flexibilitu, autonómiu a cielenú podporu, najmä pre: učiteľov a vedúcich
pracovníkov školy, navrhovanie vzdelávania a pre znevýhodnených žiakov. Diskusie sa zaznamenali do
neformálnej správy.
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Pracovná skupina pre vysokoškolské
vzdelávanie
Cieľom tejto pracovnej skupiny je podporovať reformy členských štátov a iných zúčastnených krajín, aby
maximalizovali poskytovanie vysokokvalitného vysokoškolského vzdelávania a zároveň pripravili
absolventov na meniace sa trhy práce a meniace sa spoločnosti. Pracovná skupina sa zameriava aj na
zvyšovanie inovačnej kapacity a príspevku Európy k udržateľnému rastu a inkluzívnym spoločnostiam.
Rozvoj politiky vysokoškolského vzdelávania sa podporuje partnerským učením a výmenou osvedčených
postupov na vnútroštátnej a inštitucionálnej úrovni. Aktivitami partnerského učenia sa poukázalo na význam
vytvárania stratégií, stimulov a cieľov, zakotvenia dialógu do návrhu a vykonávania politík, monitorovania
pokroku a vývoja rozsiahlej základne dôkazov pre neustále zlepšovanie.

Pracovná skupina sa zaoberá týmito kľúčovými témami:
Začlenenie, kvalita a relevantnosť vysokoškolského vzdelávania sú spolu s udržateľným
financovaním a riadením vysokoškolského vzdelávania dlhodobými politickými cieľmi pracovnej skupiny.
K hlavným politickým témam patrí:
•

riešenie budúcich prípadov nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami
a podpora excelentnosti v oblasti rozvoja zručností,

•

budovanie inkluzívnych a prepojených systémov vysokoškolského vzdelávania,

•

zaistenie prispievania inštitúcií vysokoškolského vzdelávania k inováciám,

•

podpora účinných a efektívnych systémov vysokoškolského vzdelávania,

•

prierezové iniciatívy, ktoré umožňujú dosiahnutie európskeho vzdelávacieho priestoru.

Hlavné výstupy tejto pracovnej skupiny zahŕňajú:
•

nový súbor politických záverov a odporúčaní, ako aj súčasných príkladov politík na úrovni
systému a inštitúcie,

•

vstupné údaje pre stretnutia generálnych riaditeľov pre vysokoškolské vzdelávanie, a to
prípravou diskusie o prioritných témach predsedníctva EÚ prostredníctvom cielených aktivít
partnerského učenia a diskusií o hlavných témach týkajúcich sa európskeho vzdelávacieho
priestoru.

Podrobnejšie informácie
Pracovná skupina nadväzuje na priority identifikované v novom programe EÚ pre vysokoškolské vzdelávanie
a v oznámení Komisie o posilňovaní európskej identity vzdelávaním a kultúrou. Rovnako preberala
a podnecovala prierezové iniciatívy na dosiahnutie európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025, ako je
iniciatíva „Európske univerzity“, iniciatíva týkajúca sa európskej študentskej karty a odporúčanie Rady týkajúce sa
podpory automatického vzájomného uznávania kvalifikácií získaných v rámci vysokoškolského vzdelávania,
vyššieho sekundárneho vzdelávania a odbornej prípravy a výsledkov študijných pobytov v zahraničí. Proces
partnerského učenia ukázal, ako môžu vlády podporovať vykonávanie týchto reforiem, ktoré zlepšujú kvalitu
vysokoškolského vzdelávania a medzinárodnú spoluprácu a mobilitu.

Riešenie budúcich prípadov nesúladu medzi ponúkanými
a požadovanými zručnosťami a podpora excelentnosti v oblasti
rozvoja zručností
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Pracovná skupina s cieľom pomôcť krajinám riešiť nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami
a podporovať excelentnosť v oblasti rozvoja zručností vo vysokoškolskom vzdelávaní úzko nadväzuje na
pokrok európskej iniciatívy týkajúcej sa sledovania uplatnenia absolventov, ktorá poskytuje spoľahlivé údaje
o zamestnaní absolventov a informácie o zlepšovaní vysokoškolského vzdelávania.

Hlavné odkazy pre politiku na riešenie nesúladu medzi
ponúkanými a požadovanými zručnosťami a podporu
excelentnosti v oblasti rozvoja zručností
•

Národné politiky by mali podporovať učenie sa a vyučovanie zamerané na študentov
vzhľadom na mnohé prínosy pre študentov, učiteľov a systémy vysokoškolského vzdelávania pri
zvyšovaní kvality, dokončení vzdelania a zamestnateľnosti.

•

Kvalita, relevantnosť a inovácie v učení a vyučovaní by sa mali zlepšovať stimulmi pre
vysokoškolské inštitúcie a úzkou spoluprácou medzi vysokoškolskou obcou a spoločnosťou.
K účinným politickým prístupom patrí podporovanie vnútroštátneho fóra na stimulovanie
pokroku.

•

Excelentnosť v oblasti rozvoja zručností si vyžaduje investície do pedagogických
zamestnancov. Stimuly pre učiteľov, reformy v odbornej príprave a profesijnom rozvoji učiteľov
a systémy odmeňovania pomáhajú dosiahnuť rovnosť štipendií na učenie a výskum.

•

Vzhľadom na deficit vedeckých poznatkov a zručností v oblasti vedy, technológie, inžinierstva
a matematiky (STEM) v Európe by sa mal podporovať prístup STEAM (veda, technológie,
inžinierstvo, umenie a matematika) k vzdelávaniu STEM s cieľom zvýšiť atraktívnosť
a relevantnosť oblastí STEM. Účinné politiky závisia od podpory viacerých zainteresovaných
strán, koordinácie politík na vnútroštátnych, regionálnych a miestnych úrovniach, ako aj investícií
do údajov a analýz.

Budovanie inkluzívnych a prepojených systémov vysokoškolského
vzdelávania
Proces partnerského učenia pracovnej skupiny bol zameraný aj na podporovanie inkluzívnych a prepojených
systémov vysokoškolského vzdelávania s tým úmyslom, aby medzi študentmi boli zastúpené rozmanité sociálne
skupiny celej populácie a aby krajiny riešili rodovú segregáciu podľa oblasti štúdia.

Hlavné odkazy pre politiku
•

Potrebné sú jasné národné politiky a ciele so zámerom zlepšiť rodovú paritu, zápis
a dokončenie štúdia v prípade študentov z nedostatočne zastúpených a znevýhodnených skupín
vo všetkých vysokoškolských inštitúciách.

•

Nadrezortný prístup a holistické politiky od vzdelávania v ranom detstve po celoživotné
vzdelávanie, spolupráca medzi univerzitami, školami, trhom práce a zvyškom spoločnosti sú
kľúčom k podpore inkluzívnych a prepojených systémov vysokoškolského vzdelávania.

•

Na zaistenie rovnosti a začlenenia vo vysokoškolskom vzdelávaní sú dôležité investície do
systémov podpory študentov a do učenia sa a vyučovania zameraného na študentov.

•

Začlenenie by malo byť zakotvené v politikách týkajúcich sa zabezpečovania kvality,
prijímania, alternatívnych dráh a uznávania predchádzajúceho vzdelávania.

Dôvera v kvalitu vysokoškolského vzdelávania a akademická
integrita
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Na zvýšenie dôvery v kvalitu vysokoškolského vzdelávania sa pracovná skupina na všetkých stretnutiach
zamerala na automatické vzájomné uznávanie kvalifikácií, pričom vyzdvihla opatrenia, ktoré musia krajiny prijať,
aby sa tak uskutočnilo do roku 2025. Pracovná skupina riešila aj výzvy týkajúce sa akademickej integrity, ktoré
ovplyvňujú všetky systémy a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania. Okrem podpory študentov, politiky učenia
sa a vyučovania zameraného na študentov a politiky primeraných a prijateľných ľudských zdrojov pre
zamestnancov univerzity sú potrebné aj lepšie usmernenia a dohľad zo strany vlády.
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Hlavné odkazy pre politiku týkajúcu sa akademickej integrity
•

Účinná reakcia politiky týkajúcej sa akademickej integrity závisí od spoločnej činnosti pri
riešení všetkých poslaní, oblastí a aspektov vysokoškolského vzdelávania a mobilizovaní
všetkých dostupných politík a aktérov.

•

Súčasťou návrhu a vykonávania politík týkajúcich sa akademickej integrity by malo byť
všeobecné zapojenie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, škôl, rodičov,
zamestnávateľov, profesijných komôr a verejnosti.

•

Akademická integrita by mala byť zaradená do všetkých študijných programov
s postupným začleňovaním tejto témy do učebných plánov a mala by sa podporovať
v rámci odbornej prípravy učiteľov pred nástupom do zamestnania a počas zamestnania.

•

Predchádzanie podvodom a akademickým pochybeniam, ich odhaľovanie a boj proti
nim vedie k trvalým nákladom pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, čo sa musí
zohľadniť pri ich financovaní.

•

Kybernetický a digitálne riadený podvod vo vysokoškolskom vzdelávaní si vyžaduje
rozsiahlu spoluprácu na európskej úrovni vrátane reakcie na etické a právne obavy
z používania nových technológií na boj proti digitálne riadenému podvádzaniu.

Účinné a efektívne systémy vysokoškolského vzdelávania
Táto pracovná skupina sa zaoberala aj zabezpečovaním zdrojov pre vysokoškolské vzdelávanie a oblasťami
týkajúcimi sa finančných zdrojov, ľudských zdrojov a koordinácie a riadenia zdrojov. Proces partnerského učenia
pracovnej skupiny zahŕňal tak opatrenia zamerané na efektívnosť, ako aj úlohu financovania pri riadení inštitúcií
vysokoškolského vzdelávania.

Hlavné odkazy pre politiku týkajúcu sa účinných a efektívnych
systémov vysokoškolského vzdelávania
•

Do reforiem financovania by sa mal zaviesť dialóg medzi vládou, inštitúciami vysokoškolského
vzdelávania a kľúčovými zainteresovanými stranami. Hlavnou zásadou je zachovať jednoduchý,
transparentný a stabilný model financovania a zaistiť, aby sa ním riešila rozmanitosť sektora
vysokoškolského vzdelávania.

•

Politiky financovania si vyžadujú investície do merania výkonu, monitorovania účinkov
politík a analyzovania komplexnosti základných faktorov. Administratívne úsilie v prípade
monitorovania by malo byť obmedzené, pričom by sa mali minimalizovať povinnosti predkladať
správy.

•

Môžu sa použiť dohody o očakávaných výsledkoch v kombinácii s motivačným financovaním
s cieľom zlepšiť efektívnosť, zodpovednosť, strategické plánovanie a dialóg. Pomáhajú
takisto riešiť obmedzenia monitorovania na základe ukazovateľov, ktorými sa meria výkon
v minulosti, ale ktoré nezohľadňujú potenciál inštitúcií.

•

Úspešná realizácia opatrení zameraných na efektívnosť vo vysokoškolskom vzdelávaní, ako sú
investície do podporných technológií, digitalizácie a inovácie, inštitucionálna spolupráca
a spoločné služby, si vyžaduje dostatočnú autonómiu, vhodné rámce riadenia a udržateľné
financovanie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

Ak sa chcete dozvedieť viac
Výstupy pracovnej skupiny sú k dispozícii na adrese registra transparentnosti Európskej komisie. Pozri aj
pracovnú skupinu ET 2020 pre modernizáciu vysokoškolského vzdelávania.
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Pracovná skupina pre odborné vzdelávanie
a prípravu
Cieľom tejto pracovnej skupiny je zabezpečiť politické usmernenie pre tvorcov politík a zainteresované strany
k tomu, ako môže inovácia a digitalizácia podporiť vysokokvalitné odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) a vyššie
OVP.

Pracovná skupina sa zaoberá týmito kľúčovými témami:
•

nové pedagogické a andragogické prístupy pre učiteľov a školiteľov, napr. „čo a ako vyučujeme
a školíme?“, „ako sa učíme?“,

•

nové vzdelávacie prostredia a organizačné vývoje v inštitúciách a spoločnostiach odbornej
prípravy,

•

používanie moderných vzdelávacích technológií v OVP a vyššej OVP, napr. otvorené vzdelávacie
zdroje (OVZ),

•

aktívne a flexibilné systémy OVP podporujúce stratégiu pre inteligentnú špecializáciu
a priemyselné zoskupenia,

•

posilnenie hlavných kompetencií prispôsobením učebných plánov/programov odbornej
prípravy a predpisov reagujúcich na rýchlo sa meniace trhy práce,

•

riadenie a financovanie z hľadiska rozdelenia nákladov a investovania do infraštruktúry,

•

kvalita a excelentnosť v OVP,

•

podpora vzdelávacej mobility v OVP, kariér bez hraníc a internacionalizácie OVP.

Hlavné výstupy tejto pracovnej skupiny zahŕňajú:
•

správu s názvom Mapovanie centier excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave (centrá
excelentnosti v OVP),

•

záverečnú správu pracovnej skupiny pre OVP o inovácii a digitalizácii: 8 poznatkov
k skúšaniu nových prístupov vrátane 12 vlajkových projektov,

•

infografiku preloženú do všetkých jazykov EÚ.

Podrobnejšie informácie
Inovácia a digitalizácia zohrávajú kľúčovú úlohu pri zelenej a digitálnej transformácii, ako aj pri dosahovaní
obnovy a lepšej odolnosti systémov OVP. Pracovná skupina s cieľom dôkladne preskúmať túto tému zrealizovala
spolu 11 stretnutí vrátane aktivít partnerského učenia v Rumunsku, Španielsku a Maďarsku. Okrem toho sa
pracovná skupina stretla vo Fínsku počas Európskeho týždňa odborných zručností 2019, ktorý zahŕňal aj
spoločné stretnutie s ostatnými pracovnými skupinami zamerané na umelú inteligenciu.
V správe Mapovanie centier excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave (centrá excelentnosti v OVP)
sa predkladajú zistenia z mapovania centier excelentnosti v OVP v celej Európe s cieľom informovať
o činnostiach pracovnej skupiny ET 2020 pre OVP. Zámerom bolo najmä opísanie centier excelentnosti v OVP
z hľadiska hlavných charakteristík (t. j. vrátane prepojenia na inováciu a digitalizáciu) s cieľom vypracovať
koncepciu a tvorbu podporných plánov EÚ.
V záverečnej správe pracovnej skupiny sa uvádza, ako kapacita posilnených systémov OVP dokáže lepšie
realizovať systematické prístupy k inovácii a digitalizácii prostredníctvom jednej vízie, dvoch hľadísk a ôsmich
poznatkov. Navyše na zdôraznenie inšpiratívnych príkladov sa v prílohe k záverečnej správe uvádza 12
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vlajkových projektov, ktoré predstavujú osvedčené postupy digitalizácie (Belgicko – Flámsko, Malta, Taliansko,
Španielsko), inovácie (Fínsko, Írsko, Poľsko, Rumunsko) a podpory sociálnych/zelených cieľov (Belgicko –
Valónsko, Bulharsko, Nemecko, Portugalsko). Tieto projekty sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke.

Hlavné odkazy
Jedna vízia: od reagujúceho k aktívnemu OVP
Žijeme v časoch zložitých a mnohotvárnych výziev. Na ich prekonanie je potrebné, aby sa v rámci
OVP prijímali aktívne a inteligentnejšie politické rozhodnutia, pokiaľ ide o priority, reformy a investície,
ktoré i) lepšie predvídajú a integrujú inováciu a digitalizáciu a ii) stimulujú inováciu a digitalizáciu nad
rámec sektora OVP.

Dve hľadiská: v rámci OVP a mimo neho
Budúcnosť OVP vo vzťahu k inovácii a digitalizácii by sa mala posudzovať z dvoch rôznych, no
navzájom sa prelínajúcich a vzájomne sa doplňujúcich hľadísk:
•

Vplyv inovácie a digitalizácie na OVP: OVP musí lepšie predvídať rastúce tempo inovácie
a digitalizácie pomocou nových nástrojov a pedagogických postupov.

•

Budovanie kapacít OVP na podporu inovácie a digitalizácie: OVP potrebuje zväčšiť
kapacitu na podporu inovácie a digitalizácie prostredníctvom stratégií pre inteligentnú
špecializáciu, univerzít a výskumu.

Osem poznatkov
Vplyv inovácie a digitalizácie na OVP
Poznatok č. 1: Využívať výhody inovácie a digitalizácie a stáť na čele pokročilejších inovácií,
napr. zrýchlením tempa prijímania pokročilejších inovácií.
Poznatok č. 2: Podpora inovácie vo výučbe a v odbornej príprave si vyžaduje inovatívnych
učiteľov a školiteľov, napr. podpora prostredníctvom platforiem spolupráce, vhodných kariérnych
štruktúr a nových modelov, ako sú „hybridní“ odborníci.
Poznatok č. 3: Inteligentným spôsobom integrovať digitalizáciu učenia sa prácou, napr.
rozsiahlejším používaním zážitkových technológií: virtuálna a rozšírená realita, umelá inteligencia atď.

Budovanie kapacít OVP na podporu inovácie a digitalizácie
Poznatok č. 4: Umožniť účinný spôsob správy a riadenia a silné vedenie, napr. umožnením
subjektom, aby boli sprostredkovateľom medzi rastúcim trhom vzdelávacích technológií (tzv. edtech).
Poznatok č. 5: Poskytovať strategické a pružné financovanie, napr. zvážením rizík spojených
s inováciou, ako aj nákladov a potrebných rozsiahlejších investícií.
Poznatok č. 6: Podporovať rozmanitosť a začlenenie žiakov prostredníctvom inovácie
a digitalizácie, napr. lepším pochopením toho, ako môže sociálne prostredie, etnický pôvod a rod
ovplyvniť digitalizáciu.
Poznatok č. 7: Realizovať nové prístupy k excelentnosti v oblasti OVP, napr. podporou vysokej
kvality na vyšších úrovniach a prostredníctvom centier excelentnosti v OVP.
Poznatok č. 8: Rozvíjať zručnosti na zvládnutie inovácie, digitálnej a zelenej transformácie
v globálnom svete, napr. používaním IKT s cieľom poskytovať nákladovo efektívne ďalšie OVP,
moduly zelených digitálnych zručností a virtuálnu mobilitu.
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Ak sa chcete dozvedieť viac
•

Správa s názvom Mapovanie centier excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave (centrá
excelentnosti v OVP),

•

Záverečná správa pracovnej skupiny pre OVP o inovácii a digitalizácii: 8 poznatkov k skúšaniu
nových prístupov vrátane 12 vlajkových projektov,

•

Infografika preložená do všetkých jazykov EÚ.
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Pracovná skupina pre vzdelávanie dospelých
Cieľom tejto pracovnej skupiny je skúmať národné politiky a osvedčené postupy z rôznych krajín, prehľadávať
dôkazy z výskumu a vypracúvať hlavné závery a odporúčania týkajúce sa vzdelávania dospelých pre tvorcov
politík.

Pracovná skupina sa zaoberá týmito kľúčovými témami:
•

podporovanie hodnotenia v oblasti vzdelávania dospelých (dosiahnutých výsledkov
a nedostatkov) a vypracúvanie návrhov o tom, ako posilniť vzdelávanie dospelých v širšom
systéme vzdelávania a odbornej prípravy (celoživotnom vzdelávaní) vrátane postrehov
k budúcim prioritám v strednodobom horizonte pre vzdelávanie dospelých,

•

podnecovanie jednotlivcov, aby si zvyšovali úroveň zručností/rekvalifikovali sa so
zameraním sa na poradenstvo a financovanie,

•

vzdelávanie dospelých v období pandémie COVID-19 a čo to znamená pre tento sektor
z krátkodobého a dlhodobého hľadiska.

Hlavné výstupy tejto pracovnej skupiny zahŕňajú:
•

správu s názvom Výsledky dosiahnuté v rámci obnoveného európskeho programu
vzdelávania dospelých,

•

Podnecovanie dospelých, aby si zvyšovali úroveň zručností/rekvalifikovali sa –
Ukazovatele lepších politík

•

Vzdelávanie dospelých a COVID-19: výzvy a príležitosti

Podrobnejšie informácie
Hlavné odkazy
Hodnotenie v oblasti vzdelávania dospelých
V júli 2019 bola dokončená hodnotiaca správa európskeho programu vzdelávania dospelých. Identifikovalo sa
v nej niekoľko oblastí, ktoré si stále vyžadujú ďalšiu politickú pozornosť na úrovni členských štátov aj na úrovni
EÚ, pokiaľ ide o podmienky vzdelávania dospelých, osobitné cieľové skupiny a oblasti zamerania.
Správa umožnila identifikovať aj oblasti rozvoja pre politiku vzdelávania dospelých po roku 2020 so zameraním
na:
•

Základné podmienky: ktoré štruktúry a systémy je potrebné zlepšiť?

•

Osobitné oblasti zamerania: ktorým aspektom je pri poskytovaní vzdelávania dospelých potrebné
venovať zvýšenú pozornosť?

•

Cieľové skupiny: ktorým dospelým treba venovať osobitnú pozornosť?
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Hlavné odkazy pre politiku
•

Existuje zvýšená potreba funkčných systémov vzdelávania dospelých, ktoré reagujú na
vnútroštátne výzvy a výzvy EÚ v rýchlo sa meniacich súvislostiach (t. j. meniaci sa charakter
práce, automatizácia, demografický vývoj).

•

Na úrovni EÚ sa v období 2011 – 2018 realizovali iniciatívy, ktorými sa podporovali krajiny
EÚ, aby pracovali v súlade s prioritami európskeho programu vzdelávania dospelých.

•

V členských štátoch došlo k vývoju v súlade s prioritami európskeho programu
vzdelávania dospelých: zmena a zlepšenie mechanizmov riadenia, zavádzanie konkrétnych
prístupov na oslovenie konkrétnych skupín, rozvoj prispôsobenejšieho a digitálnejšieho
poskytovania vzdelávania, vývoj mechanizmov zabezpečovania kvality (pozri predchádzajúci
oddiel).

•

Napriek úsiliu na úrovni EÚ a členských štátov sa za toto obdobie stále výrazne nezvýšila
miera účasti dospelých na vzdelávaní (meraná výberovým zisťovaním pracovných síl).
Prieskum EÚ o vzdelávaní dospelých a prieskum EÚ o ďalšom odbornom vzdelávaní
a príprave na druhej strane ukazujú pozitívnejší vývoj v účasti dospelých na vzdelávaní
v Európe.

•

Zdá sa, že súčasným ukazovateľom (EÚ-VZPS) nie je úplne možné zachytiť účinky
hlavných politických reforiem.

Podnecovanie jednotlivcov, aby si zvyšovali úroveň
zručností/rekvalifikovali sa
Prácou, ktorú vykonáva pracovná skupina, sa posilňuje myšlienka, že poradenstvo a aktívna pomoc pri
podnecovaní dospelých, aby sa učili a rozvíjali, je oblasť mnohostrannej politiky, pre ktorú je potrebné
skombinovať široké spektrum rôznych prístupov, aby bola úspešná. Jasne sa ukazuje, že základom každej
politiky v tejto oblasti je to, že pri navrhovaní, vykonávaní a financovaní politík a poskytovaní poradenstva by sa
malo vychádzať z prístupu viacerých zainteresovaných strán (partnerstva). Toto je dôležité najmä pri
vytváraní premostenia medzi vzdelávacími sektormi, systémami poradenstva (vzdelávanie, kariéra) a medzi
poskytovateľmi vzdelávania a spoločnosťami, ako aj organizáciami, ktoré aktívne pôsobia v oblasti kultúry,
občianskej angažovanosti, miestnej politiky a v iných oblastiach dôležitých pre dospelých. Vyžaduje si to
holistickú stratégiu poradenstva, ktorá spája rôzne systémy a v ktorej sú poradenskí pracovníci náležite
odborne pripravení a vybavení.

Vzdelávanie dospelých v období pandémie COVID-19
V tejto správe sa na základe údajov od členských štátov opisujú reakcie sektora na krízu. Skúma sa v nej rola,
ktorú zohráva vzdelávanie dospelých vo svete postihnutom pandémiou COVID-19, a hlavné prvky potrebné na to,
aby sa systémy vzdelávania dospelých stali nadčasovými. Závery tejto správy možno zhrnúť takto:
•

Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 ovplyvnila všetky hospodárske sektory, ale aj spoločnosť ako
celok. Najviac však boli zasiahnuté zraniteľné skupiny, čím sa zvýraznili spoločenské rozdiely.

•

Kríza a súvisiace zákazy vychádzania zdôraznili význam základných zručností – gramotnosti aj
digitálnych zručností – ako aj kľúčové kompetencie, napríklad kritické myslenie a schopnosť učiť sa.

•

V prípade sektora vzdelávania dospelých je vplyv krízy obrovský.

•

Bezprostredné reakcie sektora vzdelávania dospelých ukazujú jeho nedostatočnú schopnosť dostať sa
k tým, ktorí vyžadujú najväčšiu pozornosť, napr. osobitným zraniteľným skupinám. Z dlhodobého
hľadiska je takisto potrebné trvalo zlepšovať kvalitu online učenia a zmiešaného učenia a zvýšiť
finančné prostriedky pre tento sektor.

•

Situácia súvisiaca s pandémiou COVID-19 skutočne preverila schopnosť všetkých krajín reagovať
na náhle udalosti takéhoto rozsiahleho charakteru bez toho, aby sa zabudlo na akékoľvek skupiny.
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Hlavné odkazy pre politiku
Aby sa zaistila schopnosť systémov vzdelávania dospelých plniť túto základnú rolu pri obnove, je potrebné
zvážiť viacero opatrení v rôznych oblastiach na vnútroštátnej aj európskej úrovni.
Vyvíjanie národnej sektorovej stratégie vzdelávania dospelých prostredníctvom:
•

podporovania poskytovateľov vzdelávania dospelých pri prechode na kvalitnejšie zmiešané
a online učenie,

•

poskytovania ďalšej odbornej prípravy v oblasti online vzdelávania a koncepcie výučby v online
prostrediach pedagógom pre dospelých,

•

zaistenia toho, aby mohol sektor podporovať rozvoj posilňovania a sebestačnosti jednotlivcov
a komunít,

•

medzisektorovej spolupráce s cieľom osloviť všetkých, najmä zraniteľné skupiny,

•

zlepšovania transparentnosti (online) ponuky,

•

zlepšovania poradenských a konzultačných služieb pre vzdelávanie, kariéru aj život,

•

podporovania viac online hodnotenia vzdelávania,

•

využívania informovanosti pre oblasť zručností na prispôsobenie ponuky na vzdelávanie,

•

zaistenia financovania sektora, aby mohol poskytovať služby.

Pokračovanie v obnovovaní programu politiky vzdelávania dospelých na európskej úrovni
prostredníctvom:
•

posilňovania udržateľnej konkurencieschopnosti s cieľom dosiahnuť splnenie Európskej
zelenej dohody a zavedenie jej digitálnych a priemyselných stratégií do praxe,

•

zaistenia sociálnej spravodlivosti, a to zavedením prvej zásady Európskeho piliera
sociálnych práv do praxe: prístup k vzdelávaniu, odbornej príprave a celoživotnému
vzdelávaniu pre každého a kdekoľvek v EÚ,

•

budovania odolnosti pri reagovaní na krízy na základe získaných poznatkov počas pandémie
COVID-19.

Ak sa chcete dozvedieť viac
•

Výsledky dosiahnuté v rámci obnoveného európskeho programu vzdelávania dospelých

•

Podnecovanie dospelých, aby si zvyšovali úroveň zručností/rekvalifikovali sa – Ukazovatele lepších
politík

•

Vzdelávanie dospelých a COVID-19: výzvy a príležitosti

•

Informácie o všetkých pracovných skupinách pre vzdelávanie dospelých
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Pracovná skupina pre digitálne vzdelávanie:
učenie sa, výučbu a hodnotenie (DELTA)
Cieľ skupiny
Pracovná skupina ET 2020 pre digitálne vzdelávanie: učenie sa, výučbu a hodnotenie (DELTA) je fórom na
výmenu informácií o zmysluplnom a inovatívnom využívaní digitálnych technológií vo vzdelávaní a v odbornej
príprave a o rozvoji digitálnych kompetencií. Skúma, ako môžu vzdelávacie systémy čo najlepšie reagovať na
zmeny v spoločnosti a na trhu práce, ktoré vyvolala digitálna transformácia. Zvyšuje informovanosť o akčnom
pláne digitálneho vzdelávania z roku 2018 a podporuje jeho realizáciu, ako aj realizáciu jeho opatrení na
vnútroštátnej úrovni. Napokon pandémia COVID-19 výrazne zasiahla do systémov vzdelávania a odbornej
prípravy. Pracovná skupina venovala niekoľko stretnutí reagovaniu na vplyv tejto krízy na vzdelávanie a odbornú
prípravu, a najmä na digitálne vzdelávanie. Pracovná skupina teda prispela aj k návrhom, ktoré boli zahrnuté do
akčného plánu digitálneho vzdelávania na roky 2021 – 2027.

Pracovná skupina sa zaoberá týmito kľúčovými témami:
monitorovanie a meranie vplyvu (hodnotenie a uznávanie) digitálneho vzdelávania,
profesijný rozvoj učiteľov a pedagogických pracovníkov

v digitálnom vzdelávaní,

udržateľná zmena digitálneho vzdelávania na úrovni systémov a vedenia,
nové a inovatívne postupy v digitálnom vzdelávaní,
umelá inteligencia a využívanie údajov, programovacie maratóny, inovácia zdola,
digitálne vzdelávanie, ktoré podporuje celoživotné vzdelávanie.

Hlavné výstupy tejto pracovnej skupiny zahŕňajú:
Hlavné odkazy vytvorené po každej aktivite partnerského učenia zameranej na konkrétnu tému
vrátane mapovania postupov a politík v digitálnom vzdelávaní.
Monitorovanie realizácie akčného plánu digitálneho vzdelávania z roku 2018 s prípadnými
pravidelnými diskusiami o pokroku v plnení opatrení.
Ďalšie usmernenie a spätná väzba k vývoju nástroja sebareflexie SELFIE pre školy. Informácie
o vývoji nástroja SELFIE pre učiteľov.
Podpora pri vývoji koncepcie programovacieho maratónu zameraného na digitálne vzdelávanie.
Usmernenie a vstupné informácie o výskume a rámcoch Európskej komisie (vedených Spoločným
výskumným centrom) v oblasti digitálneho vzdelávania.
Vstupné informácie o novom akčnom pláne digitálneho vzdelávania na roky 2021 – 2027.

Podrobnejšie informácie
Digitálne kompetentní odborníci
Čoraz viac sa uznáva, že učitelia a vedúci pracovníci v oblasti vzdelávania sa musia podporovať v tom, aby
nadobudli potrebné digitálne kompetencie a dôveru v používanie digitálnych technológií zásadným a tvorivým
spôsobom, pokiaľ ide o účinnú podporu študentov na všetkých úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy.
Učiteľov a ostatných vedúcich pracovníkov v oblasti vzdelávania treba povzbudzovať, aby kreatívne využívali
digitálne technológie a podporovali aktivity, ako je vzdelávanie prostredníctvom digitálnych hier (Digital Games
Based Learning, DGBL), umelá inteligencia vo vzdelávaní, vo vzdelávacej analytike a v digitálnej výpočtovej
technike a programovacie maratóny.
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Hlavné odkazy pre politiku
Mnohé krajiny už menia podobu svojich programov počiatočného vzdelávania učiteľov tak, aby zahrnuli
digitálne vzdelávanie do všetkých predmetných oblastí vzdelávania učiteľov, pričom digitálne
vzdelávanie sa stáva prostriedkom rozvoja prierezových zručností.
Je potrebné vymieňať si a porovnávať skúsenosti a postupy v súvislosti s používaním rámca
DigCompEdu, čo by mohlo ďalej zlepšovať rámec a vývoj nových nástrojov, akým je SELFIE pre učiteľov.
Inovatívne a flexibilné prístupy k profesijnému vzdelávaniu sa môžu ďalej rozvíjať lepším využívaním
európskych programov, ako je Erasmus+ (KA 1 a 2), pričom sa dá spoľahnúť na to, že učiteľom
a pedagógom sa podarí identifikovať najlepšie prístupy k profesijnému vzdelávaniu.
Rastie potreba poskytnúť učiteľom príležitosti na interakciu s novými technológiami, ako je umelá
inteligencia a údaje.
Pandémia COVID-19 poukázala na problém prispôsobenia tradičného prezenčného vyučovania
účinnému online vzdelávaniu vrátane hodnotenia, a preto je potrebné vybaviť pedagógov
kompetenciami navrhovať a spravovať online vzdelávanie.

Digitálna pripravenosť a zmena vedúceho systému
Digitálne technológie majú potenciál transformovať vzdelávanie a odbornú prípravu v celej EÚ a mali by posilniť
kvalitný systém vzdelávania podporovaním študentov v učení sa. Umožňujú, aby sa vo vzdelávacích systémoch
zmenila podoba ich vyučovacích, študijných a hodnotiacich postupov s cieľom lepšie splniť potreby študentov vo
všetkých oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy.

Hlavné odkazy pre politiku
Systémy by mali podporovať inovatívne a kreatívne využívanie digitálnych technológií,
podporené ráznymi pedagogickými prístupmi.
Je potrebné, aby vedúci pracovníci v oblasti vzdelávania a učitelia pochopili potenciál a výzvy
technológií, ako je umelá inteligencia a údaje. V prípade umelej inteligencie by mali zvážiť dva
pohľady:
o

vzdelávanie pre umelú inteligenciu – potreba vzdelávať študentov a učiteľov
o umelej inteligencii a jej dôsledkoch na každodenný život a potreba
podporovať a vzdelávať špecialistov na umelú inteligenciu v Európe,

o

umelá inteligencia pre vzdelávanie – rozvoj umelej inteligencie môže byť
prínosom pre zlepšovanie vyučovacích a študijných postupov vrátane
zníženia administratívnej záťaže.

Inovácia zdola (napr. programovacie maratóny) má obrovský potenciál zmeny v systémoch
vzdelávania a odbornej prípravy.
Pandémia COVID-19 nám ukázala, že systémy, ktoré boli v dobrom stave digitálnej
pripravenosti, zvládli prechod na dištančné a online vzdelávanie lepšie.
Zároveň sa pandémiou zvýraznili riziká digitálnej nerovnosti a rozdielov. Hoci prístup k zariadeniam
bol spočiatku problémom, mnohé krajiny to dokázali vyriešiť nevyhnutnou finančnou podporou.
Problémy ako prístup k širokopásmovému pripojeniu a úrovne digitálnych kompetencií si však
vyžadujú dlhodobé riešenia.
V druhej polovici roku 2020 prešli mnohé školské systémy na zmiešané učenie. Ide o pojem, ktorý sa
vyvíja, a každá krajina/región si ho musí zadefinovať a mať o tejto forme učenia jasnú predstavu, aby
mohol(-la) zvládnuť očakávania v budúcnosti.
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Potreba lepšej spolupráce a kooperácie
Hoci digitálne vzdelávanie nie je nové, pandémia COVID-19 ukázala, že mnohé krajiny a organizácie sa snažia
hlbšie pochopiť, ako účinnejšie realizovať príslušné digitálne politiky a postupy. Je potrebné
zhromažďovať a vymieňať si skúsenosti, výskumy a vedomosti medzi krajinami s cieľom podporovať
vysokovýkonné ekosystémy digitálneho vzdelávania.

Hlavné odkazy pre politiku
Členovia vzhľadom na skúsenosti s COVID-19 vyjadrili záujem o európsku platformu na riešenie
problémov, ktorým čelili v prvých mesiacoch krízy, aby sa umožnila výmena osvedčených postupov.
Pandémiou sa zdôraznila potreba lepšieho výskumu a mapovania spôsobu, akým sa vzdelávacie
systémy vyrovnávajú s krízou.
Existuje potreba lepšej spolupráce medzi národnými a regionálnymi aktivitami digitálneho
vzdelávania s cieľom skúmať také problémy, ako sú nové modely výmeny digitálneho obsahu, spoločné
normy, prístupnosť a zabezpečovanie kvality.
Rozšíreným online učením počas pandémie sa poukázalo na problémy súvisiace s ochranou súkromia,
právami študentov a obavami týkajúcimi sa ochrany údajov na vnútroštátnej úrovni. Je potrebné
lepšie objasniť takéto otázky na európskej úrovni.

Akčný plán digitálneho vzdelávania na roky 2021 – 2027
Pracovná skupina aktívne prispievala k príprave nového akčného plánu digitálneho vzdelávania na roky 2021 –
2027 a veľa z hlavných odkazov z plenárnych zasadnutí a aktivít profesijného vzdelávania je zaznamenaných
v politickom dokumente a jeho podpornej základni dôkazov. Pracovná skupina takisto aktívne podporovala šírenie
otvorenej verejnej konzultácie, ktorú viedla Komisia pri príprave akčného plánu. Pracovná skupina venovala
osobitné online stretnutie príprave akčného plánu a zaznamenala tieto hlavné odkazy:

Hlavné odkazy pre politiku
Pracovná skupina požadovala, aby akčný plán riešil nedostatky týkajúce sa prístupu, začlenenia,
prístupnosti a udržateľnosti, ktoré sa krízou COVID-19 zvýraznili.
Krízou sa zvýšila potreba usmernení a spoločných noriem týkajúcich sa kvalitného online učenia na
európskej úrovni.
Je nutné podporiť digitálne občianstvo a digitálnu gramotnosť, ako aj empatiu a digitálnu pohodu.
V celoživotnom vzdelávaní a z inkluzívneho hľadiska by sa mali podporovať a riešiť základné digitálne
zručnosti, špeciálne a pokročilé digitálne zručnosti, a to v rámci formálneho vzdelávania aj mimo
neho.
Členovia včas pochopili, že si treba uvedomiť a zvážiť, ako môžeme využívať digitálne učenie na
zlepšenie vyučovania, učenia sa a hodnotenia v budúcnosti. Je potrebný vyvážený názor, ktorý by
zohľadňoval pozitívne aspekty prezenčného a online učenia, s cieľom dosiahnuť dobrú úroveň
zmiešaného učenia.
Členovia požadovali dôslednejšiu koordináciu na úrovni EÚ, najmä z hľadiska zahltenia informáciami
počas krízy COVID-19.

Ak sa chcete dozvedieť viac
Akčný plán digitálneho vzdelávania (2021 – 2027)
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Pracovná skupina na podporu spoločných
hodnôt a inkluzívneho vzdelávania
Cieľom tejto pracovnej skupiny je podporovať vzájomné učenie a uľahčiť výmenu najlepších postupov týkajúcich
sa vykonávania odporúčania Rady o presadzovaní spoločných hodnôt, inkluzívneho vzdelávania a európskeho
rozmeru výučby na európskej a vnútroštátnej úrovni vrátane priblíženia týchto spoločných hodnôt študentom
v školách.

Pracovná skupina sa zaoberá týmito kľúčovými témami:
•

presadzovať spoločné hodnoty a medzikultúrne zručnosti vrátane občianskeho vzdelávania
a digitálneho občianstva,

•

presadzovať inkluzívne vzdelávanie pre všetkých študentov,

•

presadzovať európsky rozmer vzdelávania a odbornej prípravy,

•

podporovať pedagogických pracovníkov pri riešení rozmanitosti a vytvárať otvorenú klímu vo
vzdelávacích prostrediach.

Hlavné výstupy tejto pracovnej skupiny zahŕňajú:
K výstupom pracovnej skupiny patria podrobné tematické súbory, ktoré sa zameriavajú na rôzne
oblasti mandátu a ktoré vychádzajú z odborných znalostí zhromaždených na stretnutiach pracovnej
skupiny, z aktivít partnerského učenia a osvedčených postupov. Okrem toho budú do online
prehľadu zahrnuté aj inšpiratívne postupy. Tematické súbory zahŕňajú:
•

V tematickom súbore Začleňovanie mladých utečencov a migrantov prostredníctvom
vzdelávania sa predkladajú definície, predchádzajúca práca Európskej komisie a iných
príslušných medzinárodných organizácií, hlavné výsledky výskumu a vplyvu, ako aj príklady
postupov realizovaných v celej EÚ.

•

V tematickom súbore Budovanie mostov prostredníctvom inkluzívneho a cezhraničného
vzdelávania v oblasti histórie sa predkladajú hlavné pojmy týkajúce sa vzdelávania
v oblasti histórie, iniciatívy EÚ a medzinárodné iniciatívy, zhrnutie existujúcich výsledkov
výskumu, úvah a pozorovaní, inšpiratívne postupy a relevantné zdroje.

•

V tematickom súbore Využívanie a zneužívanie (moderných) médií sa predkladajú
definície, predchádzajúca práca Európskej komisie a iných príslušných medzinárodných
organizácií, hlavné výsledky výskumu a vplyvu, ako aj niekoľko (politických a uplatnených)
postupov, ktoré sa realizujú v celej EÚ.

•

V tematickom súbore Vzdelávanie a rozmanitosť LGBTI sa predkladajú hlavné definície,
zdôvodnenie konania, medzinárodné dokumenty a iniciatívy týkajúce sa inkluzívneho
vzdelávania, ako aj zdroje a inšpiratívne postupy.

Podrobnejšie informácie
Pracovná skupina na podporu spoločných hodnôt a inkluzívneho vzdelávania počas predchádzajúceho mandátu
zabezpečila fórum na výmenu otázok patriacich do rozsahu pôsobnosti Parížskej deklarácie. Hlavné zameranie
v rokoch 2018 – 2020 bolo na to, ako vykonať odporúčanie Rady z 22. mája 2018 o presadzovaní spoločných
hodnôt, inkluzívneho vzdelávania a európskeho rozmeru výučby na európskej aj vnútroštátnej úrovni vrátane
priblíženia týchto spoločných hodnôt študentom v školách.
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Hlavné odkazy pre politiku
Digitálne občianstvo a dezinformácie
•

Digitálna gramotnosť v školách môže pomôcť zmierniť riziká spojené s používaním
digitálnych technológií (t. j. školy integrujú digitálne domáce úlohy do politík školských
domácich úloh).

•

Rôzne empirické štúdie ukázali, že programy mediálnej gramotnosti, ako aj učebné plány
zamerané na podporu dôležitého zorientovania sa v tom, s čím sa v médiách stretávame,
môže pozitívne vplývať na vedomosti, zručnosti a postoje študentov. K hlavným výstupom
patrí dôležité zapojenie médií, pokiaľ ide o ich používanie a využívanie vo všeobecnom
kontexte podporovania občianskej účasti.

Budovanie mostov prostredníctvom vzdelávania v oblasti
histórie
•

Je dôležité vysvetliť, prečo by malo byť vzdelávanie v oblasti histórie inkluzívne, keďže
menšinové komunity a migranti často nie sú zahrnutí do histórie krajiny.

•

Podstatné je zaistiť multiperspektívny a inkluzívny prístup k vzdelávaniu v oblasti
histórie a zahrnúť rôzne etnické, jazykové a náboženské komunity do učebných plánov
týkajúcich sa histórie, aby sa zabránilo akejkoľvek neprípustnej zaujatosti alebo diskriminácii.

•

Pri vyučovaní národnej histórie je dôležité uznať jej vplyv na iné krajiny, a teda rozšíriť
pohľad nad rámec národného stanoviska.

•

Pri vyučovaní histórie sa musí poskytovať čas na diskusiu a navyše takéto debaty by mali
umožňovať tak pozitívne, ako aj negatívne úvahy.

Začlenenie utečencov a migrantov
•

Možnými riešeniami, ako urobiť vzdelávanie inkluzívnejším, je vypracovať inkluzívne
učebné plány a vyučovacie metódy a zvýšiť informovanosť o jazyku (potrebách), kultúre
a histórii ľudí s prisťahovaleckým alebo utečeneckým pôvodom.

•

Väčšina opatrení na začlenenie utečencov a migrantov je zhora nadol, ale (podľa výskumov)
je potrebných viac opatrení zdola nahor, aby bolo inkluzívne vzdelávanie účinné.

•

Utečenci a migranti, ktorí práve pricestovali, by mali byť integrovaní do hlavného
vzdelávacieho prúdu čo najskôr, aby mohli v plnej miere využiť svoj potenciál a aby sa
zabránilo sociálnemu vylúčeniu.

•

Na podporu medzikultúrneho dialógu sú účinné športové, kultúrne a mládežnícke aktivity.

•

Učitelia by mali byť informovaní o rozmanitosti v triedach a uznať, že mladí ľudia
s rozmanitým pôvodom prinášajú rôzne spomienky, hodnoty a kultúry.

Ak sa chcete dozvedieť viac
•

Online prehľad
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