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Смернице за развој политика и система целоживотног вођења: референтни оквир за Европску унију и Европску комисију
ОБУХВАТ
СМЕРНИЦЕ

Формат
Свака смерница се састоји
из четири дела:
• Дефиниција садржаја
• Образложење
• Елементи добрих
политика и система
• Ресурси за доносиоце
политика

Трансверзалне смернице политика
1. Вештине управљања каријером
2. Приступ услугама целоживотног вођења
3. Обезбеђење квалитета пружања услуга целоживотног
вођења
4. Процена ефикасности пружања услуга целоживотног вођења
5. Стратешко вођство: сарадња и координација
6. Унапређење каријерног информисања
7. Обуке и квалификације каријерних практичара
8. Финансирање услуга целоживотног вођења
9. Коришћење информационих и комуникационих технологија
(ИКТ) у целоживотном вођењу

Смернице политика образовања и обука
10. Целоживотно вођење ученика у школама
11. Целоживотно вођење ученика у средњим стручним школама
и полазника стручних обука
12. Целоживотно вођење студената у високом образовању
13. Целоживотно вођење у образовању одраслих

Смернице политика запошљавања
и трећег доба
14. Целоживотно вођење запослених
15. Целоживотно вођење незапослених одраслих
16. Целоживотно вођење старијих

Пошто се грађани Европске
уније баве учењем и
радом током читавог
живота, Смернице за
развој политика и система
целоживотног вођења
представљају савете за
доношење политика и
информације о пружању
услуга целоживотног
вођења у сектору
образовања и обука, на
тржишту рада и у социјалној
политици.
Смернице обухватају и
питања политика која су
заједничка за све секторе
(трансверзалне смернице).

Смернице политика друштвене инклузије
17. Целоживотно вођење младих који припадају ризичним
групама
18. Целоживотно вођење припадника осетљивих категорија
становништва

КАКО КОРИСТИТИ СМЕРНИЦЕ?

РЕСУРСИ

На националном, регионалним и локалним нивоима Смернице се могу користити као референтне тачке за доношење
политика у области образовања, обука, запошљавања и социјалне политике, као и за постављање стандарда,
процењивање постојећих политика и система целоживотног вођења и њихово унапређивање.

Да би се продубила промишљања у вези са садржајем Смерница, погледајте ресурсе који су наведени у вези
са сваком посебном смерницом.

На европском нивоу, Смернице могу бити референтне тачке за политике Европске уније у областима образовања, обука,
запошљавања и социјалне политике. Може их користити CEDEFOP за националне прегледе и компаративне студије, а
могу бити инспирација и организацији ETF у њеном раду са државама које се налазе у окружењу Европске уније.
Трансверзалне и секторске смернице могу се користити да би се процениле постојеће политике и системи у одговарајућим
секторима или за унапређивање међусекторских веза.
Свака смерница се може користити независно од других смерница, али постоје јаке и очигледне везе између њих.

ЕLGPN је објавио низ алата који поджавају спровођење смерница:
Бр. 1 Развој политике целоживотног вођења: европски пакет ресурса
Бр. 2 Развој политике целоживотног вођења: речник термина
Бр. 3 База доказа о ефектима целоживотног вођења: водич кроз кључне налазе за делотворну политику и
праксу
Бр. 4 Развој и спровођење политика у вези са вештинама управљања каријером (ВУК)
Бр. 5 Унапређење система обезбеђења квалитета и заснованости на доказима о ефектима целоживотног
вођења
Сви ЕLGPN алати доступни су на адреси http://www.elgpn.eu/publications.

EUROPEAN LIFELONG GUIDANCE POLICY NETWORK (ELGPN) aims to assist the European Union
Member States (and the neighbouring countries eligible for the Erasmus+ Programme) and the European
Commission in developing European co-operation on lifelong guidance in both the education and the
employment sectors. The purpose of the Network is to promote co-operation and systems development
at member-country level in implementing the priorities identified in EU 2020 strategies and EU Resolutions
on Lifelong Guidance (2004; 2008). The Network was established in 2007 by the Member States; the Commission has supported its activities under the Lifelong Learning Programme and the Erasmus+ Programme.

ЦИЉ СМЕРНИЦА је да пруже савете и референтне тачке за политике и системе целоживотног
вођења у областима образовања, обука, запошљавања и социјалне политике како би се унапредило искуство грађана Европске уније у каријерном учењу и како би се подигао професионални ниво каријерних услуга и алата. Смернице такође имају циљ да прикажу на који начин
међусобно повезане политике и системи целоживотног вођења доприносе постизању циљева у
областима образовања, запошљавања, омладине и социјалне политике. Ово је кратак преглед
ЕLGPN aлата бр. 6 „Смернице за развој политика и система целоживотног вођења: Референтни
оквир за Европску унију и Европску комисију”.
Смернице могу користити доносиоци политика, друштвени партнери, цивилно друштво, пружаоци услуга каријерног вођења, руководиоци тих служби, каријерни практичари и тренери
каријерних практичара.
Оквир и садржај Смерница заснован је на знању и искуству чланова Европске мреже политика
целоживотног вођења, уз консултације са одговарајућим јединицама Генералног директората
за образовање и културу (DG EAC) и Генералног директората за запошљавање (DG EMPL),
CEDEFOP-а, ЕТF-а, Европског парламента и других европских (ETUC, FEDORA/EAIE, Европске
мреже служби за запошљавање, Euroguidance) и међународних (IAEVG, ICCDPP) организација.
Такође се заснивају на знању које је стечено кроз израду студија политика и прегледа система
целоживотног вођења које су спровели ОЕCD, Светска банка, УНЕСКО, Међународна организација рада и ЕУ агенције Eвропске уније попут CEDEFOP-а и ЕТF-а и из искуства одговарајућих
држава које нису чланице ЕУ. Овај алат представља синтезу рада на развоју политика чланица
ЕLGPN мреже током периода 2007–2015. године који је састављен уз подршку др Џона Мекартија.
ЕLGPN је мрежа држава чланица која добија финансијску помоћ од Европске уније, из програма
Еразмус+. Овде су изнети ставови мреже ЕLGPN и не означавају нужно службени став Европске
комисије или било које особе која делује у име Комисије.
Интегрална верзија ове публикације доступна је у штампаном и електронском издању на сајту
мреже ЕLGPN.
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