
Kam za informacemi

Jaromír Coufalík

Jedním ze způsobů, jak u nás zlepšovat odborné vzdělávání, je využívání
zahraničních zkušeností. Aby se však zahraniční zkušenosti mohly dostatečně
využívat, je potřeba o nich vědět, umět si je najít a průběžně se s nimi
seznamovat. Ideální je pro takové hledání Internet. Informace o vzdělávacích
systémech evropských zemí jsou dostupné na několika webových stránkách.

Na adrese www.estia.educ.goteborg.se jsou shromážděny výsledky projektu ESTIA,
jednoho z projektů programu Leonardo da Vinci, a to informace o vzdělávacích
systémech v 25 evropských zemích. Kromě informací o vzdělávacích systémech zde
lze také získat informace o povoláních, trhu práce a zaměstnanosti v každé příslušné
zemi. Tato webová stránka je v anglickém jazyce a přístup na ni je volný.
Popisy systémů odborného vzdělávání a další informace o nich, například podrobnější
statistické údaje, lze získat i prostřednictvím webové stránky Evropského centra pro
podporu rozvoje odborného vzdělávání (CEDEFOP), které sídlí v řecké Soluni.
Ostatně sladovat práce a aktivity této mezinárodní instituce by mělo patřit k
pravidelným činnostem každého, kdo se hlouběji zajímá o odborné vzdělávání. Na
adrese www2.trainingvillage.gr/etv/vetsystems/report.asp si totiž lze vybírat popisy
systémů odborného vzdělávání podle zemí a zároveň také lze sledovat publikace
vydávané CEDEFOP, včetně monografií o systémech odborného vzdělávání v
různých zemích Evropské unie. Informace jsou většinou v angličtině, avšak většina
popisů odborného vzdělávání je také dostupných ve francouzštině nebo v němčině.
Zatímco Evropské centrum pro podporu rozvoje odborného vzdělávání (CEDEFOP)
je zaměřeno především na odborné vzdělávání v zemích Evropské unie, pak na
odborné vzdělávání v širším měřítku – a sice v zemích kandidátských a v dalších
evropských zemích – se zaměřuje Evropská vzdělávací nadace (ETF) , která sídlí v
italském Turinu. Na její internetové adrese www.etf.eu.int je možné nalézt také
informace o odborném vzdělávání ve zmíněných zemích, včetně naší republiky. Dají
se zde ovšem rovněž najít i další užitečné informace pro zájemce z oblasti odborného
vzdělávání, například o vydávaných aktuálních publikacích, pořádaných akcích,
projektech apod. Většina těchto informací je rovněž přístupna v anglickém jazyce.
Začátkem března letošního roku uvedla Evropská komise do provozu nový
internetový portál nazvaný PLOTEUS. I když tento informační zdroj, který zahrnuje
vzdělávací příležitosti v 30 zemích Evropy, se dále buduje a doplňuje o aktuální data
z té které země, lze už nyní na jeho adrese www.ploteus.net najít řadu užitečných a
zajímavých informací. Obsahově má tento portál 5 oddílů, a to:

• Vzdělávací příležitosti ( např. databáze, školy),
• Vzdělávací systémy,
• Výměnné programy,
• Kontakty (např. na národní informační a poradenská střediska),
• Informace pro zájemce o pracovní nebo vzdělávací mobilitu.

Informace na portálu Ploteus existují ve 14 jazycích. Výhodou tohoto zdroje je také
řada odkazů na mnohé národní a evropské instituce a na informační zdroje z oboru
vzdělávání.
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Důležitým informačním zdrojem o odborném vzdělávání je webová stránka
generálního direktoriátu Education and Culture (Vzdělávání a kultura) Evropské
komise. Je důležitá proto, že na ní jsou v 11 oficiálních jazycích Společenství
dostupné např. informace o dokumentech evropské vzdělávací politiky. Na tuto
stránku je možné se dostat z obecné, ale také důležité a užitečné, stránky
http://europa.eu.int, na ní si pak dále kliknout na oddíl Institutions, pak dále na oddíl
Commission a pak už jen na odkaz Education and training. Tam už si potom lze
vyhledávat jednotlivé dokumenty, které jsou důležité hlavně proto, že v nich jsou
uvedeny priority evropské vzdělávací politiky, včetně politiky odborného vzdělávání.
Na této stránce jsou také uvedeny publikace týkající se vzdělávání vůbec či
odborného vzdělávání. Najdete zde také oddíly o uznávání kvalifikací, o evropských
programech atd.
Ten, kdo se zajímá o záležitosti týkající se zaměstnanosti, si může místo oddílu
generálního direktoriátu Vzdělávání a kultura kliknout na generální direktoriát
Employment and Social Affairs (Zaměstnanost a Sociální věci), a odtud se dostat na
EURES, což je informační zdroj o možnostech zaměstnání v zemích EU.
Užitečná je rovněž adresa na evropskou informační síť EURYDICE, na níž je rovněž
řada informací o vzdělávání, včetně informací o publikacích. Její webová adresa je
www.eurydice.org. Většina uvedených informací je přístupná v angličtině, francouzštině
a němčině.
Dalším užitečným zdrojem informací o konkrétních projektech z oboru odborného
vzdělávání jsou kompendia (katalogy) projektů a kompendia produktů v evropském
programu na podporu odborného vzdělávání Leonardo da Vinci. Podobná kompendia
projektů nyní už každoročně vydává Národní agentura programu Leonardo da Vinci
(při Národním vzdělávacím fondu). Jsou dostupná jednak na webové stránce s
adresou www.nvf.cz/leonardo nebo v knižní podobě (zdarma) přímo v Národní agentuře
programu Leonardo da Vinci.
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