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Projektové výstupy

Od konce 90. let je hodnocení a uznávání odborných
dovedností klíčovou součástí evropské strategie
zaměstnanosti a celoživotního učení. Cíle definované
Evropskou komisí v oblasti zaměstnanosti a mobility
jsou jasné a vyžadují využití procesu hodnocení
dovedností na všech úrovních (hodnocení profesního
výkonu, tutoring, plánování pracovní síly …).

Cíle byly naplněny skrze tyto výstupy:

V Evropě proto roste potřeba jednotného základu,
který by umožnil posuzovat odborné kompetence a
praxi.
Přestože již některé země vypracovaly vlastní směrnice
v oblasti hodnocení kompetencí, dosud se nepokusily o
sladění výcviku hodnotitelů. Efektivní plánování
pracovní síly a požadavky v oblasti profesní mobility
nyní vyžadují sladění metodologie hodnocení
dovedností tak, aby odpovídaly evropským otázkám a
požadavkům rovných příležitostí.

Cíle projektu
Konsorcium projektu ECETIS se rozhodlo zareagovat
na tuto situaci a přispět k jejímu zlepšení skrze
přizpůsobení, otestování a přenesení španělského
systému vzdělávání hodnotitelů odborných
kompetencí v oblasti zdravotní a sociální péče,
který byl vytvořen Národní univerzitou distančního
vzdělávání v Madridu (UNED). Z dlouhodobého
hlediska si konsorcium nastavilo cíl vyvinout
standardy pro tréninkovou přípravu
přizpůsobitelnou na jakoukoli situaci v oblasti
hodnocení kompetencí a přispět tak k posílení
skutečné evropské kultury hodnocení.

■ Společný soubor kompetencí pro hodnotitele
relevantní v evropském měřítku
■ Vzdělávací program pro hodnotitele založený na
společném souboru kompetencí
■ Kompendium doporučených postupů pro
hodnotitele kompetencí
■ Komunikační set pro propagaci projektu
a jeho výsledků

Vzdělávací program
Trénink je určený všem odborníkům, kteří se podílí
nebo se potencionálně mohou podílet na hodnocení
odborných kompetencí a dovedností. Program byl
testovaný ve spolupráci s téměř 120 odborníky ze 4
zemí. Mezi nimi byli:
■ Odborníci provádějící hodnoticí nebo rozvojové
pohovory (ředitelé, linioví manažeři, vedoucí HRD…)
■ Odborníci podílející se na hodnocení kompetencí a
dovedností získaných prostřednictvím práce a
neformálního vzdělávání (vedoucí pracovníci,
osoby organizací zodpovědné za vzdělávání, členové
certifikačních výborů…)
■ Odborníci zapojeni do procesu posilování
výkonnosti pracovní síly (lektoři, trenéři…)
Testování prokázalo velmi vysokou spokojenost účastníků
se vzdělávacím programem komplexně: s jeho cíli,
s relevantností obsahu, s jeho průběhem, zdroji a
materiály, s rozsahem jednotlivých modulů, atd.
Vzdělávací program stejně jako ostatní výstupy projektu
jsou nyní připraveny k využití dalšími odborníky
působícími v oblasti zdravotní a sociální péče. Vzhledem k
univerzálnímu základu těchto výstupů mohou být
přizpůsobeny také pro potřeby dalších sektorů. Pro
zaslání bližších informací se obraťte na kontaktní osobu
uvedenou na tomto letáčku.

Partneři
V rámci tohoto projektu se rozhodlo spojit své dovednosti
sedm partnerů: ANFH (Francie, žadatel projektu),
PASSEPORT EUROPE (Francie), FORO TÉCNICO DE
FORMACIÓN (Španělsko), UNIVERITY OF VIGO (Španělsko),
COOSS MARCHE (Itálie), DC VISION (Česká republika),
RRAVM (Česká republika).

