Uvod u drugi Europski tjedan vještina stečenih
u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i
njegove poruke
OTKRIJ SVOJE TALENTE!
20. - 24. studenoga 2017.
Pridruži se!
#EUVocationalSkills

Europska komisija organizira drugi Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom
obrazovanju i osposobljavanju 2017. koji se temelji na uspjehu čijem ste nastanku
pridonijeli prošle godine!

Socijalna Pitanja
i Uključenost

ŠTO STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZNAČE ZA TEBE?
Ako si:
mlada ili odrasla osoba koja uči;

savjetnik za karijeru;

nacionalna agencija/tijelo za program
Erasmus+ ili Europski socijalni fond (ESF);

roditelj;

istraživač SOO-a;

javna služba za zapošljavanje (JSZ);

nastavnik i/ili instruktor;

pružatelj SOO-a;

poduzetnik, komora, udruga
poslodavaca ili trgovinski savez?

…tada je Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju upravo za tebe!
110 milijuna Europljana imalo je koristi od strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO). Rezultat je jačanje i veća konkurentnost
poduzeća i organizacija, zahvaljujući dobro obučenom osoblju koje vlada najnovijim tehničkim vještinama. Ovime se također doprinosi
pametnom i održivom rastu.
Učenje kroz rad, stažiranje, pripravništvo, prilagođeni tečajevi te obuka na poslu usmjereni su na poticanje svačijeg profesionalnog
potencijala kroz kombinaciju teorije i prakse. SOO sve više privlači poslodavce i njihove zaposlenike. Dostupno je na svim područjima,
od znanosti i inženjerstva do zdravstvene skrbi i financija, u privatnom i javnom sektoru.

ŠTO SE NUDI?
Zahvaljujući tebi, prvi Europski tjedan
vještina stečenih u strukovnom
obrazovanju i osposobljavanju
2016. bio je toliko uspješan da
sada organiziramo i drugi. Drugi
Europski tjedan vještina stečenih
u strukovnom obrazovanju i
osposobljavanju održat će se od
20. do 24. studenoga 2017.

KAKO SE MOŽEŠ UKLJUČITI?
KAKO SE MOŽEŠ UKLJUČITI? dionike SOO-a pozivamo da održe razne vlastite
događaje na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini , ali ovaj put kroz dulje
vremensko razdoblje (od rujna do prosinca 2017.). Možete okupiti dionike u vlastitoj
zemlju ili se pridružiti dionicima iz drugih zemalja. Zanimljive prošlogodišnje zamisli
uključuju dane otvorenih vrata, tematske konferencije ili kampanje o početnom i trajnom
strukovnom obrazovanju. Saznaj kako vještine stečene u strukovnom obrazovanju i
osposobljavanju na svim razinama mogu poduprijeti inovativnost i konkurentnost, uz
povećavanje mogućnosti zapošljavanja!
Na našoj mrežnoj stranici možeš saznati kako se uključiti i kako registrirati vlastiti
događaj: http://ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek. Tada će se tvoj događaj ili
aktivnost dodati u naš elektronički registracijski plan koji se stalno ažurira. Stoga ostani
u kontaktu i budi promjena koju želiš vidjeti u SOO-u!

ŠTO JE TJEDAN U BRUXELLESU?

ŠTO TIME DOBIVAJU POLAZNICI?

Prošlogodišnji naglasak na izvrsnost u SOO-u za promicanje
SOO-a kao prvog izbora u karijeri nastavit će se i ove
godine, uz tri sporedne teme. Prvo, promicat ćemo mobilnost
u SOO-u jer mobilni učenici stječu vještine koje će povećati
njihovu mogućnost zapošljavanja i životne mogućnosti. Drugo,
potaknut ćemo rješenja za pojedinačne sektore kroz području
sektorskih vještina. Treće, skrenut ćemo pozornost na temeljnu
ulogu poslodavaca u poslovnim partnerstvima u strukovnom
obrazovanju i osposobljavanju.

SOO daje vještine, kvalifikacije i iskustvo koji su ljudima potrebni
kako bi imali veću mogućnost zapošljavanja. Može im pomoći
u razvijanju vještina, a mogu se i razvijati profesionalno kako bi
ispunili vlastite potrebe, ali i potrebe poslodavaca.

Sam tjedan bit će ispunjen sljedećim aktivnostima:
•

Ponedjeljak, 20. studenoga: nacionalni uvodni događaji u
zemljama sudionicama, okupljanje nacionalnih i regionalnih
predstavnika vlada, socijalnih partnera, nastavnika i
instruktora, pružatelja SOO-a, predstavnika Komisije i drugih
dionika SOO-a.

•

Utorak, 21. studenoga: „Dan poslodavaca” u organizaciji
države članice, koja blisko surađuje s javnim službama za
zapošljavanje (JSZ);

•

Srijeda, 22. studenoga (Bruxelles): konferencija SOO-a, s
jutarnjom plenarnom sjednicom i paralelnim popodnevnim
sesijama, s naglaskom na tri sporedne teme Tjedna, te
ključnim pitanjima politike koja doprinose modernizaciji i
privlačnosti SOO-a;

•

Četvrtak, 23. studenoga (Bruxelles): Sastanak na vrhu za
poduzetništvo i obrazovanje održan u kontekstu Europskog
pakta za mlade, uz predstavljanje ponuda za pripravništvo/
stažiranje u privatnom sektoru u cijeloj Europi; također
rasprava o profesionalnom učenju i usavršavanju koji se
protežu kroz cijelu karijeru;

•

Petak, 24. studenoga (Bruxelles): Završni događaj na
kojem će se predstaviti rezultati Tjedna, s predstavnicima
na visokoj razini, ambasadorima EU-a za SOO, i ceremonija
dodjela nagrada.

Pripravništvo i učenje kroz rad olakšavaju prijelaz između
obrazovanja i radnog mjesta, a SOO često pomaže ljudima da se
u profesionalnom smislu kreću između zemalja i sektora. Tečajevi
SOO-a također mogu dovesti do viših stručnih kvalifikacija u
većini zemalja gdje su uvedeni fleksibilni načini učenja.
Uz tako velik broj osoba koje su završile školovanje i bore se
da bi pronašle posao, SOO može omogućiti brži put prema
radnom mjestu. Iskusni zaposlenici također mogu pohađati
strukovne tečajeve kako bi ostali u tijeku s novim kretanjima,
prilagodili svoje poslovne vještine ili se prekvalificirali za novo
zanimanje.

ŠTO TIME DOBIVA VAŠA ORGANIZACIJA?
Pronalaženje i privlačenje novih zaposlenika može biti težak posao,
pogotovo u svijetu u kojem se svatko bori za najveće talente.
Učinite uslugu sami sebi tako što ćete novim zaposlenicima
ponuditi mogućnosti osposobljavanja da bi usvojili potrebne
vještine i znanje koji će povećati konkurentnost vašeg poduzeća
i inovativnost.
Ponudite svojim zaposlenicima dodatno osposobljavanje,
tečajeve obnavljanja znanja ili mogućnost učenja novih
vještina. Podizanjem razine njihove stručne kompetencije vaša
će organizacija postati učinkovitija i konkurentnija. Ako su
zaposlenici sretni i stručni, veći su i izgledi da će vam ostati vjerni,
ali i da će biti angažirani u uspjehu poduzeća.

UKRATKO – ŠTO MOŽETE UČINITI?
Pridružite se nekom događaju u sklopu Tjedna.
Organizirajte događaj u sklopu Tjedna.
Promičite poruku i Tjedan u društvenim medijima.
Europska komisija raduje se suradnji s vama na drugom
Europskom tjednu vještina stečenih u strukovnom
obrazovanju i osposobljavanju, koji se održava od 20. do 24.
studenoga 2017.!

Saznajte više
http://ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek
EMPL-VOCATIONAL-SKILLS-WEEK@ec.europa.eu
#EUVocationalSkills

Povezane inicijative

Partneri

Novi program vještina za Europu

Cedefop (Europski centar za razvoj
strukovnog osposobljavanja)

Europksi savez za naukovanje
Jamstva za mlade
Erasmus+
Europski socijalni fond
Drop’pin@EURES
Tvoj prvi posao preko EURES-a

Europska zaklada za osposobljavanje

