Výstupy „ECVET Fórum“
Hlavní událostí Evropského systému kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) je v každém
roce výroční setkání jeho uživatelů ze všech zemí EU konané pod názvem ECVET Fórum.
Letos ho Evropská komise uspořádala 14. - 15. června v Sofii v rámci bulharského
předsednictví EU. Zúčastnilo se ho jako obvykle asi 150 odborníků.
Tématem letošního Fóra bylo Využívání ECVET v dlouhodobých mobilitách, což bylo
ovlivněno vyhlášením nové evropské iniciativy Erasmus PRO v loňském roce, která je
zaměřená na podporu dlouhodobějších stáží (3 - 12 měsíců) žáků a absolventů odborných
škol v zahraničí.
V rámci plenárního jednání bylo předneseno několik zajímavých prezentací. Zástupce
generálního direktorátu Zaměstnanost, sociální věci a inkluze EK J. Varchola nastínil budoucí
kontext odborného vzdělávání v Evropě. Je pro něj například příznačné ubývání povolání
vykonávajících úřednické a administrativní činnosti a naopak růst povolání technických a
informatických. Dvě třetiny dnešních dvanáctiletých mladých lidí budou podle výhledů
pracovat v povoláních, která dnes ještě neexistují. Důraz EK na vzdělávání ukazuje největší
položka jejího finančního rámce na období 2021- 2027, která je zaměřená na regionální
rozvoj a investice do lidí. Rozpočet programu Erasmus+ se má ve zmíněném příštím období
oproti současnosti zdvojnásobit.
S. Kristensen z Dánska na Fóru informoval o tamním národním programu na podporu
mobility žáků odborných škol. Díky němu stráví žáci dánských odborných škol v zahraničí
průměrně 6 měsíců a jejich vzdělávání v zahraničí je hodnoceno a uznáváno jako součást
obvyklé vzdělávací cesty.
Na programu Fóra bylo také pět workshopů. Z jejich průběhu lze zmínit například údaje A.
Mira Montese ze Španělska o projektu usilujícím o vytvoření databáze výsledků učení
z nadnárodní mobility v různých zemích. Zajímavý byl i příspěvek H. Louisové z Francie o
pilotním projektu na podporu stáží (v délce 6 - 12 měsíců) pro žáky a absolventy odborných
škol nebo zkušenosti C. Novembreho z Itálie z realizace projektu Torno subito (tj. Hned se
vrátím) financovaného z ESF. Projekt umožnil, aby asi 6 000 mladých lidí z regionu Lazio
absolvovalo odborné vzdělávání v délce 1 - 12 měsíců v zahraničí.
Porovnání situace ve využívání ECVET v ČR s dalšími zeměmi ukázalo, že Česká republika
v tomto srovnání dobře obstojí, značně však pokulhává v podpoře žádoucí a velmi účinné
mobility v odborném vzdělávání z národních zdrojů.

