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VZDELÁVANIE A ODBORNÁ PRÍPRAVA

V politikách v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy sa rozhodnutia prijímajú riadnym
legislatívnym postupom. Podľa zásady subsidiarity sa o politike vzdelávania a odbornej
prípravy rozhoduje v každom členskom štáte Európskej únie (EÚ). Úloha EÚ je preto
podporná. Niektoré problémy sú však spoločné pre všetky členské štáty – starnutie
obyvateľstva, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a celosvetová hospodárska súťaž –
a to si vyžaduje spoločné riešenia, spoluprácu krajín a vzájomné odovzdávanie skúseností[1].

PRÁVNY ZÁKLAD

V Rímskej zmluve bolo v roku 1957 odborné vzdelávanie charakterizované ako oblasť činnosti
Spoločenstva, v Maastrichtskej zmluve v roku 1992 bolo vzdelávanie formálne uznané za oblasť
právomoci EÚ. V zmluve sa uvádza: „Spoločenstvo prispieva k rozvoju kvalitného vzdelávania
podporovaním spolupráce medzi členskými štátmi a, ak je to potrebné, podporovaním
a doplňovaním činnosti členských štátov pri plnom rešpektovaní ich zodpovednosti za obsah
výučby a organizácie vzdelávacích systémov a za ich kultúrnu a jazykovú rozmanitosť“.
Lisabonskou zmluvou sa nezmenili ustanovenia o úlohe EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej
prípravy (hlava XII, články 165 a 166). Sú tam však nové prvky, ktoré stoja za zmienku:
napríklad Lisabonská zmluva obsahuje ustanovenie, ktoré sa opisuje ako horizontálna „sociálna
doložka“. V článku 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa uvádza: „Pri vymedzovaní
a uskutočňovaní svojich politík a činností Únia prihliada na požiadavky spojené s vysokou
úrovňou vzdelávania (a) odbornej prípravy“.
V Charte základných práv Európskej únie, ktorá má rovnakú právnu silu ako zmluvy (článok 6
ZEÚ) sa okrem toho uvádza: „Každý má právo na vzdelanie a na prístup k odbornému
a ďalšiemu vzdelávaniu“ (článok 14), ako aj „právo na prácu a vykonávanie slobodne zvoleného
alebo prijatého povolania“ (článok 15).

CIELE

A. Ciele podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie
Pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností musí Únia prihliadať na požiadavky
spojené s podporou vysokej úrovne vzdelávania a odbornej prípravy. A preto Rada v roku
2009 stanovila dlhodobé strategické ciele EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy takto:
1. dosiahnuť, aby sa celoživotné vzdelávanie a mobilita stali realitou, 2. zlepšovať kvalitu
a efektívnosť vzdelávania a odbornej prípravy, 3. podporovať spravodlivosť, sociálnu súdržnosť
a aktívne občianstvo, 4. posilňovať tvorivosť a inovácie vrátane podnikavosti na všetkých
úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy.

[1]Pozri tiež informačný list 5.13.4 o vyššom vzdelávaní.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.13.4.pdf
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B. Priority v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy
1. Európa 2020 a vzdelávanie a odborná príprava 2020
Politika v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy sa začala rozvíjať najmä po prijatí komplexnej
stratégie EÚ so zameraním na rast a zamestnanosť s názvom Európa 2020. Aj keď za systémy
vzdelávania a odbornej prípravy sú zodpovedné členské štáty, EÚ zohráva kľúčovú úlohu pri
podpore a dopĺňaní úsilia o zlepšenie a modernizáciu ich systémov vzdelávania.
V rámci stratégie Európa 2020 dostávajú členské štáty každý rok osobitné usmernenia
o prioritných reformách vo forme odporúčaní pre jednotlivé krajiny. Čo sa týka vzdelávania
a odbornej prípravy, sú ciele, nástroje a dohody pre spoluprácu na úrovni EÚ uvedené
v strategickom rámci s názvom Strategický rámec pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní
a odbornej príprave (ET 2020), ktorý je platný do roku 2020.
V preskúmaní rámca ET 2020 v polovici trvania boli potvrdené štyri strategické ciele a pracovný
cyklus bol stanovený na päť rokov (z troch rokov v období 2010 – 2015). Prispôsobilo
sa aj zameranie rámca, aby sa zohľadnil význam vzdelávania a odbornej prípravy tak pre
zamestnanosť, ako aj pre podporu základných hodnôt a aktívneho občianstva. Táto zmena
je zohľadnená aj v šiestich prioritných oblastiach: 1. relevantné a vysokokvalitné zručnosti
a schopnosti zamerané na výsledky učenia pre lepšiu zamestnateľnosť, inovácie a aktívnejšie
občianstvo, 2. inkluzívne vzdelávanie, rovnosť, nediskriminácia a podpora občianskych
kompetencií, 3. otvorené a inovačné vzdelávanie a odborná príprava, v rámci ktorých sa plne
zohľadňuje digitálna éra, 4. intenzívna podpora pedagógov, 5. transparentnosť a uznávanie
zručností a kvalifikácií na uľahčenie učenia a mobility pracovnej sily, 6. udržateľné investície,
výkonnosť a efektívnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy.
Pokrok sa monitoruje pomocou ukazovateľov a na základe súboru referenčných hodnôt,
ktoré sú navrhnuté tak, aby prispievali k tvorbe politiky založenej na dôkazoch a aby
identifikovali problémové oblasti. Kľúčové ukazovatele sa tiež používajú na monitorovanie
pokroku v niekoľkých dodatočných prioritných oblastiach, pre ktoré v súčasnosti nie sú
stanovené referenčné hodnoty, ako sú jazyky, zručnosti dospelých, investície do vzdelávania
a odbornej prípravy, IKT vo vzdelávaní, podnikanie vo vzdelávaní a odborné vzdelávanie
a príprava (OVP).
Ukazovatele a referenčné hodnoty sú dôležitým prostriedkom merania pokroku vo vzdelávaní
a odbornej príprave. Tieto referenčné hodnoty EÚ na rok 2020 sú určené v strategickom rámci
Vzdelávanie a odborná príprava 2020: 1. aspoň 95 % detí vo veku od 4 rokov do začiatku
povinného základného vzdelávania by sa malo zúčastňovať na vzdelávaní v predškolskom
veku, 2. podiel 15 ročných s nedostatočnými zručnosťami v čítaní, matematike a prírodných
vedách by mal byť nižší ako 15 %, 3. podiel osôb s predčasne ukončeným vzdelávaním
a odbornou prípravou by mal byť nižší ako 10 %, 4. podiel osôb vekovej kategórie 30 –
34 rokov s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním by mal byť aspoň 40 %, 5. na celoživotnom
vzdelávaní by sa malo zúčastňovať v priemere aspoň 15 % dospelých (veková kategória 25
– 64 rokov), 6. minimálne 20 % absolventov vysokoškolského štúdia a 6 % osôb vo veku 18
až 34 rokov s počiatočnou odbornou kvalifikáciou by malo určité obdobie študovať alebo sa
zúčastniť na odbornej príprave v zahraničí, 7. podiel zamestnaných absolventov (vo veku 20
až 34 rokov s úspešne ukončeným vyšším stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním),
ktorí štúdium ukončili pred jedným až tromi rokmi, by mal byť aspoň 82 %[2].

[2]Podrobnosti o stratégii Európa 2020 možno nájsť na adrese: http://ec.europa.eu/europe2020/index_sk.htm. http://
ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm. Päť z hlavných iniciatív stratégie Európa 2020 závisí od modernizácie
systémov vzdelávania a odbornej prípravy: Mládež v pohybe, Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta,
Digitálna agenda, Inovácia v Únii a Platforma proti chudobe.

https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_sk
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_sk.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_sk.htm
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2. OVP pre zamestnanosť
V roku 2016 Komisia uverejnila oznámenie s názvom Nový program v oblasti zručností pre
Európu (COM(2016) 0381), v ktorom navrhuje opatrenia, aby ľudia získali zručnosti potrebné
na trhu práce a lepšie využívali zručnosti, ktoré už majú, s cieľom pomôcť im nájsť si kvalitné
zamestnanie a zlepšiť si životné šance.
Jednou z iniciatív navrhnutých v rámci Nového programu v oblasti zručností je aktualizácia
rámca Europass, čo patri do zodpovednosti Európskeho strediska pre rozvoj odborného
vzdelávania (CEDEFOP), jednej z decentralizovaných agentúr.
Europass, ktorý začal v roku 2005, je súbor dokumentov a nástrojov dostupných v 28 jazykoch
s cieľom pomôcť občanom EHP vytvoriť si vlastný životopis a portfólio schopností. V októbri
2016 Komisia navrhla spoločný rámec na poskytovanie lepších služieb v oblasti zručností
a kvalifikácií (Europass), ktorý je aktualizáciou rozhodnutia z roku 2004. Parlament a Rada
v súčasnosti pracujú na tomto návrhu a rozhodnutie príjmu v rámci riadneho legislatívneho
postupu v druhom polroku 2017 alebo v roku 2018.
Cieľom kodansko-bruggského procesu je zlepšovanie spolupráce EÚ v oblasti odborného
vzdelávania a prípravy a priority obnoveného európskeho programu vzdelávania dospelých sa
týkajú podpory vzdelávania dospelých. Obe tieto oblasti majú osobitné priority na obdobie
do roku 2020. Napokon je tu Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT), ktorý je
prvou iniciatívou EÚ s úlohou plne integrovať všetky tri strany vedomostného trojuholníka
(vzdelávanie, výskum a inovácie).
Bude sa snažiť vystupovať ako referenčný model svetovej úrovne a byť inšpiráciou a hybnou
silou zmien v existujúcich vzdelávacích a výskumných inštitúciách (pre podrobné informácie
o vyššom vzdelávaní pozri informačný list 5.13.4).
C. Program Erasmus+ (2014 – 2020)
Oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a športu boli uznané ako kľúčové hybné sily v stratégii
rastu EÚ pre nadchádzajúcu dekádu na prekonanie sociálnej a hospodárskej krízy, ktorá zasiahla
európske krajiny, na posilnenie rastu a pracovných miest a na podporu sociálnej rovnosti
a začleňovania.
V tejto súvislosti je program Erasmus+ programom EÚ pre oblasti vzdelávania, odbornej
prípravy, mladých ľudí a športu na obdobie 2014 – 2020. Nadväzuje na predchádzajúce
iniciatívy Únie podporujúce výmeny a rozvoj systémov vzdelávania a odbornej prípravy a práce
s mladými ľuďmi.
Program Erasmus+ je určený na podporu úsilia krajín efektívnejšie využívať potenciál ľudského
a spoločenského kapitálu Európy a potvrdenie zásady celoživotného vzdelávania prepojením
podpory s formálnym, neformálnym a informálnym učením v oblastiach vzdelávania, odbornej
prípravy a mladých ľudí.
Osobitné ciele programu Erasmus+ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy sú: 1. zlepšovať
úroveň kľúčových kompetencií a zručností s osobitným zreteľom na ich význam pre trh práce[3]

a prispievať k súdržnej spoločnosti, 2. podporovať zvyšovanie kvality, excelentnosť inovácií
a internacionalizáciu na úrovni vzdelávacích a školiacich inštitúcií, 3. podporovať vytvorenie
európskeho priestoru celoživotného vzdelávania určeného na doplnenie reforiem politiky na
vnútroštátnej úrovni a zvyšovať informovanosť o ňom a podporovať modernizáciu systémov

[3]Podľa podnikateľov európske systémy vzdelávania a odbornej prípravy stále nedokážu poskytnúť správne zručnosti
pre zamestnateľnosť a adekvátnym spôsobom nespolupracujú s podnikmi alebo zamestnávateľmi s cieľom priblížiť
výučbu k realite pracovného prostredia.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=sk
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=sk
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0381
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.13.4.pdf
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vzdelávania a odbornej prípravy, 4. zlepšovať medzinárodný rozmer vzdelávania a odbornej
prípravy; 5. zlepšovať výučbu a učenie sa jazykov a podporovať jazykovú rozmanitosť
a medzikultúrne povedomie v celej EÚ.
Odvážnym cieľom programu Erasmus+ je podporovať súčinnosť a vzájomné obohacovanie
v rôznych oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mladých ľudí, odstraňovania
umelých hraníc medzi rôznymi opatreniami a formátmi projektov, podpory nových nápadov,
priťahovania nových aktérov z oblasti práce a občianskej spoločnosti a stimulácie nových
foriem spolupráce. V oblasti vzdelávania ide o splnenie týchto cieľov v rámci kľúčových
činností. Kľúčová činnosť 1 sa zameriava na mobilitu študentov vyššieho vzdelávania a OVP
a zamestnancov vo všetkých sektoroch vzdelávania. Kľúčová činnosť 2 sa sústreďuje na
partnerstvo a cieľom kľúčovej činnosti 3 je podpora reformy politiky.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Parlament vždy podporoval úzku spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti vzdelávania
a odbornej prípravy a posilňovanie európskeho rozmeru vo vzdelávacích politikách jednotlivých
členských štátov. Je preto dlhodobo zástancom stanovenia pevného právneho základu pre oblasť
vzdelávania a odbornej prípravy a úspešne pracuje na zabezpečovaní zvýšenia rozpočtových
zdrojov na program Erasmus+ a podporuje presun priorít financovania EÚ v budúcom
viacročnom finančnom rámci (VFR) smerom k výdavkom, ktoré sa považujú za viac
orientované na budúcnosť.
Parlament sa tiež aktívne zúčastňuje na politickom cykle v súvislosti s ET 2020 a reaguje
na správy pripravené v tomto rámci (napríklad v uznesení o vzdelávaní, odbornej príprave
a stratégii Európa 2020 prijatom 11. septembra 2012 a z 23. júna 2016 v nadväznosti na
strategický rámec pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave).
Parlament sa tiež veľmi zaujíma o oznámenia Komisie zamerané na osobitné oblasti vzdelávania
a odbornej prípravy. Príkladmi sú uznesenie Parlamentu z 12. mája 2011 o vzdelávaní
v predškolskom veku v Európskej únii, uznesenie z 1. decembra 2011 o predčasnom ukončovaní
školskej dochádzky, uznesenie z 20. apríla 2012 o modernizácii systémov vyššieho vzdelávania
v Európe, uznesenie z 22. októbra 2013 o prehodnotení vzdelávania a uznesenie z 15. apríla
2014 o nových technológiách a otvorených vzdelávacích zdrojoch, uznesenie z 8 septembra
2015 o podpore podnikania mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy
a uznesenie z 12. apríla 2016 o programe Erasmus+ a ďalších nástrojoch na posilnenie mobility
v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.
O správe o vykonávaní programu Erasmus+ (2015/2327(INI)) sa bude hlasovať v pléne v roku
2017. V tejto správe sa analyzujú prvé roky vykonávania programu, podčiarkujú úspešné body
a navrhujú zmeny na zlepšenie druhej časti viacročného rámcového programu.
Výbor pre kultúru a vzdelávanie (CULT) a Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL)
v súčasnosti vypracúvajú iniciatívnu správu o novom programe v oblasti zručností. Malo by sa
o nej hlasovať v pléne v lete 2017. Oba tieto výbory tiež spoločne pracujú na legislatívnej správe
k návrhu Komisie o rozhodnutí týkajúcom sa nového rámca Europass (2016/0304(COD)).
Výbor CULT v súčasnosti vypracúva iniciatívnu správu o ďalšom a diaľkovom akademickom
vzdelávaní ako súčasť európskej stratégie celoživotného vzdelávania ((2016/2142(INI)).
Vo svojej práci v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy EP dôsledne obhajuje myšlienku, že
vzdelávanie nie je kľúčové len z hľadiska vytvárania príležitostí pre mladých ľudí, ale aj v otázke
prípravy jednotlivcov na aktívne občianstvo v komplexnej spoločnosti.
Michaela Franke / Mara Mennella

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2327(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0304(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/2142(INI)
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