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UKLJUČI SE U EUROPSKI TJEDAN VJEŠTINA STEČENIH 
U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU 

OTKRIJ 
SVOJE TALENTE! 

ORGANIZIRAJ VLASTITO DOGAĐANJE/AKTIVNOST – Smjernice

 ͭ ŠTO JE EUROPSKI TJEDAN VJEŠTINA 
STEČENIH U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU  
I OSPOSOBLJAVANJU?

Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposo-
bljavanju pokreće se na inicijativu Europske komisije da bi se strukovno 
obrazovanje i osposobljavanje za napredne vještine i kvalitetna radna 
mjesta učinilo privlačnijim kroz razna događanja koja će se održavati 
u cijeloj Europi, na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini. Zainteresirani 
sudionici Tjedna imat će priliku razmijeniti primjere izvrsnosti s područja 
strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, inovativne nastavne prakse, 
uspješne strukovne programe koji potiču naukovanja, primjere učenja na 
radnome mjestu, usavršavanja i prekvalifikacije te održivih partnerstava 
između poduzeća i obrazovnih ustanova.

 ͭ KADA SE ODRŽAVA? 

Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i ospo-
sobljavanju službeno počinje uvodnom priredbom 5. prosinca u Bruxellesu. 
Svečanom dodjelom nagrada u Bruxellesu 9. prosinca završava Europski 
tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Tijekom Tjedna događanja će se istodobno održavati na europ-
skoj, državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te u ostalim zemljama 
sudionicama. 

Sva uspješna događanja tijekom 2016. koja će biti organizirana 
diljem Europe (uključujući i događanja održana prije samog Tjedna) 
predstavit će se na društvenim mrežama, internetskim stranicama, 
u javnim objavama i videozapisima te na forumima. 

 ͭ TKO SU SUDIONICI? 

Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i ospo-
sobljavanju otvoren je za sve organizacije iz svih 28 zemalja članica 
EU-a, svih članica Europske slobodne trgovinske zone (Norveška, 
Island, Lihtenštajn i Švicarska) ili država kandidatkinja.

Ako ste polaznik strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, odnosno 
nastavnik ili predavač, udruga mladih ili učenika, davatelj obrazovanja 
ili osposobljavanja, ustanova za obrazovanje odraslih, poduzeće, 
javna ili privatna služba za zapošljavanje, istraživač, savjetnik za 
razvoj karijere, udruga roditelja, lokalno/regionalno/državno tijelo, 
centar znanja, gospodarska komora, socijalni partner ili neka druga 
skupina usmjerena na strukovno obrazovanje i osposobljavanje ili 
ako predstavljate koga od navedenih, možete doprinijeti Europskom 
tjednu vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju!
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 ͭ ZAŠTO BISTE TREBALI SUDJELOVATI?

Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i ospo-
sobljavanju nudi vam jedinstvenu priliku da se uključite u društvo 
u cijelosti te podignete svijest o važnosti strukovnog obrazovanja i 
osposobljavanja u svojoj zajednici i u cijeloj Europi. Ključnim dioni-
cima sa sličnim ciljevima nudi se mogućnost povezivanja i zbližavanja 
u zajedničkom nastojanju da ostvare svoje uspjehe. 

Sudjelovanjem ćete moći:

 } zajednički se koristiti prepoznatljivim jedinstvenim vizualnim 
identitetom i sloganom „Europski tjedan vještina stečenih u 
strukovnom obrazovanju i osposobljavanju – Otkrij svoje 
talente!”;

 } biti dio široke mreže pojedinaca i organizacija koje promiču 
strukovno obrazovanje i osposobljavanje; 

 } pridobiti više pozornosti i zanimanja javnosti za posao kojim 
se bavite u području strukovnog obrazovanja i osposobljava-
nja kroz, primjerice, brošure, objave priča o uspjehu, društvene 
mreže, komunikacijsku kampanju;

 } osigurati široku prepoznatljivost svojeg posla kroz predstav-
ljanje događanja na internetu koje će pripremiti i u javnosti 
distribuirati Europska komisija. 

Zašto promicati strukovno obrazovanje i 
osposobljavanje? 
Strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem stječu se 
praktične, transverzalne vještine, stječu se znanje i kom-
petencije koji se traže na tržištu rada te sposobnost za 
razmjenu s društvom u cijelosti.

Mladi ljudi, roditelji i odrasli polaznici obrazovnih progra-
ma svakodnevno donose odluke o svojoj karijeri. Vaše 
događanje/aktivnost može im pomoći u stjecanju uvida 
u prednosti koje nudi strukovno obrazovanje i osposo-
bljavanje. Bez obzira na to radi li se o formalnom obra-
zovanju mladih, dodatnom strukovnom osposobljavanju, 
naprednom tehničkom osposobljavanju, stručnome vi-
sokoškolskom obrazovanju ili bilo kojoj vrsti poduke za 
odrasle u vezi s poslom, svojim sudjelovanjem stavit će 
se naglasak na širok izbor koji se nudi u cijeloj Europi. 

 ͭ KAKO MOŽETE DOPRINIJETI?

Postoji mnogo događanja/aktivnosti kojima se može podignuti svi-
jest o važnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i poraditi 
na privlačnosti vaših inicijativa u tom području. Neka vas nadahnu 
sljedeće ideje i prijedlozi na temu kako nešto organizirati samostalno 
ili u suradnji s drugima:

 } organizirajte događanja kao što su:

• dani karijera ili sajmovi obrazovanja (npr. u školama, podu-
zećima i centrima za obrazovanje);

• dani otvorenih vrata ili dani obitelji u poduzećima i pri pruža-
teljima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja;

• interaktivni razgovori sa stručnjacima na radnome mjestu; 
• informativni dani/informativne večeri u svrhu promicanja 

strukovnih programa;
• radionice, konferencije, demonstracije vještina;
• državna/regionalna/lokalna natjecanja u vještinama, kvizovi 

ili nagradne igre, svečane dodjele nagrada;
• proglašenje „zaposlenika godine” u vašem poduzeću čime 

će se istaknuti pojedinac koji pokazuje iznimnu predanost u 
području dodatnog osposobljavanja;

• govori u kojima se skreće pozornost na temeljne spoznaje 
iz istraživanju o strukovnim vještinama i izvješćima o njima;

• događanja u povodu novih programa osposobljavanja na 
radnome mjestu;

• sastanci koji uključuju izjave ili najave lokalnih političkih 
predstavnika ili glasnogovornika kojima se podupire važnost 
strukovnog i cjeloživotnog učenja;

• posjeti poznatih osoba poduzećima da bi „na jedan dan radili 
drugačiji posao”;

• vođeni posjeti poduzećima i radnim prostorima za učenike i 
ostale zainteresirane partnere;

• osposobljavanje za temeljne vještine, otvoreno za javnost, 
da bi se potaknulo zanimanje za posao; 

• predstavljanje novih načina „skupljanja ideja” u vašem kolek-
tivu (npr. intranet, blog za vježbenike i zaposlenike, program 
za upravljanje idejama);

• sajmovi poslova i zanimanja na kojima posjetitelji mogu 
aktivno sudjelovati;

 } foto i video natječaji za polaznike strukovnog obrazovanja i 
osposobljavanja, u kojima će oni pokazati zašto uživaju u obra-
zovanju i osposobljavanju;

 } ciljne medijske kampanje u kojima će sudjelovati osobe koje 
su uzori mladima te uspješni polaznici koji su završili strukovne 
programe;

 } razvoj komunikacijske strategije u vašoj ustanovi da bi se podi-
gnula svijest o važnosti strukovnog obrazovanja i osposoblja-
vanja među ključnih nositeljima odlučivanja,, kao što su tijela 
državne vlasti i velike tvrtke;

 } koordinirajte i vodite komunikacijske kampanje i inicijative 
kojima se potiče zanimanje za strukovno umijeće i pokazuje 
kakvi su izgledi za zapošljavanje;

 } imenujte ambasadore koji će govoriti o svojim uspjesima u 
strukovnom osposobljavanju i vlastitoj karijeri (npr. vrhunske 
kuhare, vrtlare, proizvođače čokolade, inženjere, sportaše); 

 } planirajte aktivnosti na internetu i društvenim mrežama: na 
internetskim stranicama, Twitteru, YouTubeu, Facebooku, blogo-
vima (npr. pokrenite na društvenoj mreži razgovor na neku temu 
ili internetsko događanje na kojem će sudjelovati stručnjaci s 
područja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja);

 } iskoristite već postojeću, vlastitu mrežu poznanstava i izgra-
dite nova partnerstva s ključnim dionicima kao što su oni prije 
navedeni („Tko su sudionici?”).

Kako biste postali dio te inicijative, također možete prilagoditi ili 
preimenovati neko svoje već postojeće događanje/aktivnost ili ono 
koje se tek treba ostvariti.
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Ključne poruke koje možete uporabiti za promicanje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 
te cjeloživotnog učenja:
• Svaki je čovjek talentiran. Neki talenti mogu biti vidljivi, neki još uvijek skriveni.

• Strukovno je obrazovanje i osposobljavanje pametan izbor, zabavno je i vodi do izvrsnosti u obrazovanju, do iznimno 
kvalitetnih radnih mjesta i veće mogućnosti zapošljavanja.

• Postoje odlične mogućnosti strukovnog osposobljavanja koje vas uspješno pripremaju za zanimljive i izazovne karijere te 
aktivno sudjelovanje u društvu.

• Strukovno obrazovanje i osposobljavanje poželjna je opcija za ljude svih dobnih skupina te ih ono priprema za obavljanje 
poslova u cijelom svijetu. 

• Učenje tijekom cijelog života ima temeljnu važnost za mogućnost zapošljavanja i osobni razvoj.

• Kvalitetna obuka razvija kreativnost i inovativnost učenika.

• Usavršavanje i prekvalifikacija tijekom cijelog života radi bolje mogućnosti zaposlenja i za bolju integraciju u društvo 
ključ su uspjeha.

• Cjeloživotno učenje podiže razinu socijalne uključenosti, raznolikosti i aktivnoga građanstva.

 ͭ KAKO MOŽETE SUDJELOVATI?

U nastavku slijede jednostavne ideje koje vam mogu pomoći u izradi 
prijedloga:

 } porazgovarajte o idejama primjenjujući metodu brainstorminga, 
tj. prikupljanje ideja (unutar vlastite ustanove ili u suradnji s 
partnerima); 

 } odredite vremenski okvir. Aktivnost se treba održati prije ili 
tijekom Europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obra-
zovanju i osposobljavanju u prosincu 2016. godine;

 } za početak okvirno skicirajte što želite i isplanirajte što biste 
htjeli raditi; 

 } odredite tko će biti vaša ciljna publika;

 } razmislite kako ćete najbolje doprijeti do te publike. Što će 
pobuditi njihovo zanimanje, odnosno u čemu će vidjeti korist 
za sebe? Što želite da oni čine?

 } odaberite ključne poruke i razmislite kako ćete te poruke uklju-
čiti u svoje aktivnosti i promidžbene materijale; 

 } dovežite se na uspjehe prethodnih aktivnosti i neka vas oni 
nadahnu i za ovu promidžbenu aktivnost; 

 } provjerite imate li u proračunu dovoljno sredstava za svaku 
planiranu aktivnost. To može odrediti opseg vaših aktivnosti. 
Primjerice, hoće li to biti lokalno, regionalno ili državno događa-
nje? Trebate li nekoga tko će vas dodatno sponzorirati?

 } nakon dovršetka planiranja, ispunite obrazac za registraciju 
koji ćete pronaći na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/
eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek-event.

Sva će se registrirana događanja/aktivnosti pregledati kako bi se 
utvrdilo jesu li na raspolaganju sve potrebne informacije. Potom 
ćemo vas kontaktirati radi dodatnih pojašnjenja, odnosno potvrde da 
se vaše događanje nalazi na prikazu objavljenome na internetskoj 
stranici Europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju 
i osposobljavanju.

 ͭ ŠTO SLIJEDI KADA DOBIJETE ZELENO 
SVJETLO?

 } Nakon što dobijete potvrdu, dobit ćete i alat za komunikaciju 
kojim se možete koristiti za svoje događanje/aktivnost, kao i 
materijale sa smjernicama.

 } Uskladite svoje reklamne i promidžbene materijale s jedin-
stvenim vizualnim identitetom i sloganom Europskog 
tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i 
osposobljavanju – Otkrij svoje talente!

 } Planirajte i promičite svoje događanje/aktivnost. Iskoristite već 
postojeće mreže poznanstava za obavješćivanje javnosti i pro-
micanje svojih aktivnosti. Pozovite lokalne medije i sve dionike 
te se oglašavajte u njihovim krugovima. Dopustite Europskoj 
komisiji da vam pomogne oko promidžbe brojnim komunika-
cijskim aktivnostima u kojima se može skrenuti pozornost na 
vaše aktivnosti i na aktivnosti Europske komisije (npr. u obliku 
za to namijenjene internetske stranice i logotipa, prikazivanja 
medijskih sadržaja putem interneta, primjene mobilnih aplika-
cija, informacijskih grafika, tweetova i ostalih društvenih mreža 
te kontaktiranjem medija).

 } Održite svoje događanje/aktivnost.

 } Podijelite svoja iskustva (npr. u obliku videozapisa, fotogra-
fija, priča, svjedočanstava) uporabom oznake (hashtaga) 
#EUVocationalSkills i tako što ćete na njih skrenuti pozornost 
na profilima Opće uprave za zapošljavanje na društvenim mre-
žama (@EU_social na Twitteru, @socialeurope na Facebooku 
i @EuropeanYouthEU također na Facebooku), na kojima će se 
podijeliti ili kliknuti like na vaše objave i obavijestiti o vašoj 
aktivnosti. Ako imate neku dobru priču ili primjer, mogla bi vam 
se pružiti prilika da ju predstavite na završnom događanju u 
sklopu Tjedna u prosincu.

 } Nakon završetka Tjedna, zamolit ćemo vas za povratnu infor-
maciju o ishodima vaših događanja te za prijedloge za buduće 
slične Tjedne. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek-event
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek-event
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 ͭ ČESTO POSTAVLJANA PITANJA 

Koji je vremenski okvir za ovu aktivnost? 
Pozivamo vas da događanja/aktivnosti za ovu godinu održite prije i tijekom Europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju 
i osposobljavanju (5.–9. prosinca 2016.).

Postoje li ograničenja za sudjelovanje? 
Vaš prijedlog mora udovoljiti minimalnim standardima kvalitete. Predložena aktivnost mora:

1. odražavati vašu predanost u postizanju izvrsnosti na području strukovnog obrazovanja 
i osposobljavanja i/ili obrazovanja odraslih, kao što je istaknuto u organizaciji Tjedna;

2. imati cilj poboljšanje slike o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te povećati njegovu 
privlačnost i kvalitetu;

3. uključiti učenike;

4. sadržavati, ako je moguće, podatke o pozitivnim ishodima (npr. vezano uz veće zanimanje 
potencijalnih polaznika za programe strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, mogućnost 
zapošljavanja itd.).

Na obrascu za registraciju moraju biti upisani svi podaci, a alati za komunikaciju moraju se pravilno uporabiti.

Mogu li se dobiti poticaji? 
Ne. Europska komisija pomoći će promicanjem događanja na društvenim mrežama, sastaviti letak na svim jezicima i osigurati široku medijsku 
pokrivenost. Registracija događanja/aktivnosti na stranici Europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju 
ne jamči pristup nijednom fondu EU-a.

Hoće li se i sljedeće godine održati Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i 
osposobljavanju? 
Na temelju procjene ovogodišnjih aktivnosti i ishoda odlučit će se hoće li 2017. godine biti održan Europski tjedan vještina stečenih u 
strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Cilj je događanja/aktivnosti da se svi sudionici nadahnu da u bližoj budućnosti, ali i dugoročno 
nastave promicati vještine u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. 

 ͭ ZA VIŠE INFORMACIJA

Sve dodatne informacije možete potražiti na internetskoj stranici Europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazo-
vanju i osposobljavanju (http://ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek) ili ih zatražiti porukom elektroničke pošte na adresi:  
EMPL-VOCATIONAL-SKILLS-WEEK@ec.europa.eu.

POZIVAMO SVE DA SUDJELUJU U
 EUROPSKOM TJEDNU VJEŠTINA STEČENIH U STRUKOVNOM 

OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU 2016.
OTKRIJ SVOJE TALENTE!

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hr&catId=88&eventsId=1125
mail:EMPL-VOCATIONAL-SKILLS-WEEK@ec.europa.eu
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