
Velšské vládní shromáždění: Oddělení pro děti, vzdělávání, celoživotní učení a 
dovednosti (Wales) 
 
Velšská vláda je zodpovědná za většinu záležitostí, které se každodenně dotýkají obyvatel 
Walesu, jedná se o ekonomii, zdraví, vzdělávání či místní správu. Oddělení pro děti, 
vzdělávání, celoživotní učení a dovednosti (DCELLS – The Department for Children, Education, 
Lifelong Learning and Skills) usiluje o zlepšení služeb pro děti a vzdělávacích a školících 
činností s cílem zajistit optimálnější výsledky pro studující, podniky a zaměstnance. Záměry 
jsou specifikovány ve strategickém dokumentu „Učící se země“. Oddělení napomáhá posílení 
dětí, mladých lidí a dospělých v procesu vzdělávání a umožňuje prožívání lepší kvality života.  
 
Počet zaměstnanců: 95 
 
Pokryté vzdělávací sektory 
 

• základní 
• středoškolské 
• speciální  
• další vzdělávání (po dosažení 16 let) 
• odborné vzdělávání a vzdělávání dospělých 
• soukromí poskytovatelé vzdělávacích a školicích činností 

 
Priority 
 

• podpora vysokého očekávání a výkonnosti všech zúčastněných v procesu vzdělávání, 
zajištění efektivního systému regulace, inspekce a podpory 

• zajištění dobrého životního startu pro všechny děti a mladé lidi, vytvoření nejlepších 
možných základů pro jejich budoucí růst a rozvoj 

• zajištění vhodně umístěných, financovaných a efektivně vedených vzdělávacích struktur, 
které reagují na lokální potřeby, dodávají vysoký standard vzdělávání a nabízejí 
občanskou vybavenost komunity 

• podpora inkluze, redukce znevýhodnění a řešení chudoby ve vzdělávacích příležitostech 
• získání vynikajících odborníků a odbornic pro působení ve velšském vzdělávacím 

systému 
• financování a rozvoj vzdělávacích možností post – 16 (vzdělávání po dosažení 16 let, 

kromě vysokoškolského vzdělávání), zacílení na základní, střední a vysoké úrovně 
dovedností vedoucí ke zvýšení úspěšnosti studujících, komunit a zaměstnavatelů ve 
Walesu 

• zajištění vyššího vzdělávání maximalizujícího ekonomický, sociální a kulturní vliv na 
studující a širší komunity 

• na základě partnerství různých subjektů poskytování finanční podpory studujícím  
 
Klíčové funkce 
 

• rozvoj kurikula 
• rozvoj systému hodnocení a kvalifikací 
• dohled na procedurami hodnocení/zkoušení 
• poradenství vládě v oblasti vzdělávacích politik 
• podpora/poradenství školám 
• udělování pověření učebním materiálům 
• zadávání výzkumů 

 
Aktuální vzdělávací priority/projekty 
 

• zvyšování kvality škol 
• standardy ve vzdělávání 
• zvyšování nároků 
• inovace/zlepšení výuky/učení 
• využívání nových technologií 
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• rozvoj a revize kurikula 
• revize systému hodnocení/kvalifikací 
• první fáze vzdělávání (od 3 do 7 let) 
• cesty učení ve věku 14 – 19 
• všeobecné/klíčové dovednosti/kompetence 
• zaměstnatelnost a kurikulum propojené s trhem práce 
• celoživotní učení 
• profesní standardy 
• rovné příležitosti a sociální inkluze 
• rozvoj velšského jazyka 

 
Aktuální organizační priority 
 

• začlenění do velšských vládních struktur 
• zásadní revize kurikula a hodnocení 3 – 14 
• zásadní změny kurikula a hodnocení 14 – 19 
• revize kvalifikačních a kreditních rámců 
• zvýšení možností využití velštiny, zejména post – 16 
• rozvoj veřejného profilu organizace 
• další využití ICT technologií   

 

Kontaktní informace 
 
Cathays Park 
Cardiff, CF10 3NQ 
http://wales.gov.uk/about/departments/dcells/?lang=en 
 
 

http://wales.gov.uk/about/departments/dcells/?lang=en

