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EfVET v kostce

TECHNICKÉ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ & PŘÍPRAVA

Poslání: EfVET cílí na zkvalitnění podpory OVP (VET) mezi všemi členy skrze aktivní síťování

všech klíčových faktorů. Dále cílí na vytváření kapacit pro ovplyvňování politik na Evropské a
národní úrovni.

Vize: EfVET aspiruje na pozici vedoucího přispěvatele pro zkvalitnění OVP v Evropě.

Založení: Založena v roce 1991 v Nizozemsku jako odpověď na nedostatek reprezentace 

pociťován poskytovateli OVP (VET) a za účelem budování síte OVP (VET) organizací pro 

zajištění reprezentace napříč Evropu v oblastech tvorby politik a praxe.



Členství v EfVET

+ Hong Kong 
a Pákistán

+ USA

+ Nigérie

35 krajin (včetně 
USA, Nigérie, Hong-
Kongu a Pákistánu)

220 členů

přibližně 600 000 
studentů napříč 
Evropou

přibližně 50 000 
učitelů, trénerů a
dalších 
zaměstnanců
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Oblasti práce EfVET
- Evropský týden odborných dovedností

- VET4EU2

- EQF

- ECVET

- EC WORKING GROUPS

- Evropská aliance pro učňovskou 

přípravu

- Konference EfVETu

- Webstránka EfVETu

- Kanály sociálních médií 

EfVETu

- Newsletter EfVETu

- Magazín EfVETu
DISEMINACE

- Projekty

- Nejlepší praxe

- Zdroje

- Tematické týmy

INOVACE

SÍŤOVÁNÍ

- Projekty

- Tematické týmy

- Síť poskytovatelů OVP (VET)

- Zúčastnené subjekty

- Akcionáři

- Průmysl

- Webstránka EfVETu

- Basecamp EfVETu

- Kanály sociálních médií 

EfVETu
INFORMACE & 

ZDROJEREPREZENTACE & VPLYV NA 

ÚROVNI POLITIK



Tematické týmy EfVET

V říjnu 2018 na konferenci EfVETu v měste Como v Itálií, EfVET nastartoval iniciativu 
nazvanou Tematické týmy. Tematické týmy jsou clustery členů EfVETu, kteří rozvíjí aktivity 
a akce souvisejíci s klíčovými prioritami a témami agendy OVP na Evropské úrovni: 

• Internacionalizace a učebné mobility

• VET (OVP) 4.0

• Zkvalitnění učení

• Sociální inkluze

• Společné evropské kvalifikace

• Podnikání

• Turizmus

• Udržitelnost skrze VET (OVP)



EfVET SRDCEM DEBATY V EÚ



EfVET PROJECTS KA2 , KA3
Ongoing Projects: Currently EfVET runs under Erasmus + Key Action 2 projects which look for 
cooperation for innovation and the exchange of good practices such as:



Marleous de Vries
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Nørgaard



Akční plán pro 
členství

• Prosazovat EfVET skrze aktivity 
EfVETu a
projekty/tendry/eventy EfVETu

• Zvýšit počet Národních orgánů 
EfVETu

• Poskytovat podporu členům 
pro vytvoření Národních 
orgánů a zapojení do aktivit

• Zapojit Národní orgány EfVETu
do aktivit EfVETu, Tematických
týmů a výroční konference

• Prosazovat aktivity EfVETu pro 
nové členy

• Organizovat vzájemné učení, 
tréning/studijní návštevy (také
tváří v tvář)

• Aktualizovat žádost pro 
členství

• Prosazovat konferenci/virtuální 
coffee breaks a projekty EfVETu

• Vytvářet rodinný pocit

• Mapovat interakce členů



Publikace & poziční dokumenty

2020

• Doporučující dokument EfVET pro Erasmus+ projekty po COVID-19

• Společný pozičný dokument o zelených zručnostech EfVET a EARLALL

• Společná výzva pro posilnění měst a regionů pro Klimatický pakt & mobilizaci všech aktérů směrem 
k dekarbonizaci

• Stanovisko Erasmus+ koalice pro revidovaný návrh Multianualního finančního rámce 2021-2027 EÚ

• Aktuální projektové aktivity EfVET 2017-2020

• Magazín

• Okrouhlé stoly na konferenci EfVET 2020

• Správa o aktivitách 2019 – 2020 

2021

• Digitalizace – doporučujíci dokument pro EK (březen 2021)

• Obnovitelná energie v OVP (VET)

• Dokument politik Mikrodoklady a plné kvalifikace – reskilling a upskilling osob pro lepší 
zaměstnatelnost po COVID-19 poskytovatelů OVP (VET) a regionálních spolešností

• https://www.efvet.org/

https://www.efvet.org/


SPOLUPRÁCE ČLENŮ EFVET

Webstránka
Interní 

komunikace
Newsletter Magazín Brožúra Publikace & PD



Jak se stat členem?

https://www.efvet.org/become-a-member/



Kliknete a 
spojte se 
s námi



Co jsou benefity členství?



Podmínky členství



Mezinárodní konference EfVET
ve fínskem Kuopiu
ULOŽTE SI DATUM
27.-30. Říjen 2021

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_and_Conference_Center_of_Heraklion
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Uvítáme vaši zpětnou vazbu

efvet-office@efvet.org www.efvet.org @Ef_VET /EfVET

mailto:efvet-office@efvet.org
http://www.efvet.org/


Zjistěte více o projektech, na 
kterých se EfVET podílí a které 
aktivně propaguje



Erasmus+: KA3 Projekty & Sektory

Běžící projekty: v současné době vede EfVET v rámci Erasmu+ v Klíčové akci 3
projekty, které hledají podporu pro reformu politik znalosti v oblasti vzdělávání a
iniciuje inovaci politik, jako kupříkladu:

These are co-funded by the Erasmus+ and National Agencies

PROJEKTY



Sítě a partnerství poskytovatelů odborného 
vzdělávání a přípravy (VET)

These are co-funded by the Erasmus+ and National Agencies

VET European networking enhancement (VENHANS)

PROJEKTY



Vzorové (Blueprint)

These are co-funded by the Erasmus+ and National Agencies

Vzorový projekt pro odvětvovou kooperaci pro dovednosti
(Automotive)

Aliance odvětvových dovedností v odborném vzdělávání a příprave

PROJEKTY

projekt FIELDS - vzorový projekt pro sektorovou kooperaci v bioekonomických
dovednostech, nových technologiích & inovaci v zemědělství

projekt REWIRE - vzorový projekt pro strategii dovedností kyberbezpečnosti



These are co-funded by the Erasmus+ and National Agencies

Pilotní platforma odborné excelence Voda (Pilot PoVE Water)
Projekt se zaměřuje na tvorbu infrastruktury potřebné k ukotvení odborné excelence v odvětví
voda v Evropě, tudíž k vybudování základů pro rozvoj odborného kurikula a následný rozvoj
kompetencí studentů v OVP (VET).

#PoVEWater
https://www.povewater.eu/

Centra excelence odborného vzdělávání

Řízení pro inkluzivní odbornou excelenci – GIVE
Ikluzivní excelence bude na didaktické, manažerské a řídicí úrovni formalizovaná do vědeckých a 
přenositelných přístupů a nástrojů. Výsledky budou sdílené skrze přípravu a sítě otevřené pro 
provozovatele praxe v OVP (VET) přispívajícj ke skutečně inkluzivní OVP (VET)

https://www.povewater.eu/


PILOTNÍ PROJEKTY MOBILITY

Internationalizace systému VET na Západním 
Balkánu – INTERVET WB

• 4 roky
• 12 krajin (4EU)
• Vedoucí: UNISER (IT)

SAAM – Podporní aliance pro africké mobility

• 4 roky
• 14 krajin (5EU
• Vedoucí: San Viator (SP)
#SAAMmobility

https://www.efvet.org/ongoing-projects/

VET for Western Balkan- V4WB

• 3  roky
• 8 krajin (4EU)
• Vedoucí: SOSU Østjylland (DK)

Internationalizace systému VET na Západním 
Balkánu – INTERVET WB

• 3 roky
• 12 krajin (4EU)
• Vedoucí: Apro Formazione  (IT)

https://www.efvet.org/ongoing-projects/


SELFIE pro učení v práci v OVP (VET) (SELFIE WBL)

These are co-funded by the Erasmus+ and National Agencies

Nástroj SELFIE WBL a podpora výskmního komponentu. Národní koordinátor spolupracuje se školními 
koordinatori a poskytuje jim podporu. Národní koordinátor má ústřední roli v pilotovacím procesu pro 
podporu pro školy OVP a společnosti
V květnu 2020, vydalo Společné výskumné centrum výzvu pro pilotování SELFIE pro kontexty učení v práci v OVP (VET) (SELFIE WBL). Výzva se 
zaměřila na specificky na 3 krajiny: Německo (LOT 1), Francii (LOT 2), Maďarsko a Polsko (LOT 3).
Cílem tohoto tendru je uskutečnit pilotní studie SELFIE WBL v Německu, Francii, Polsku a Maďarsku, otestovat nástroj a získat zpětnou vazbu
pro zlepšení před spustením. Dále je specifickým cílem vývoj, implementace a validace SELFIE WBL nástroje, který může být užitečný pro školy
OVP (VET), společnosti a tvůrce politik na lokální, regionální a národní, nebo evropské úrovni.

Partneři:
- Berufsbildende Schule Wirtschaft, Germany
- The Association for Hungarian Digital Education, Hungary
- Societé d´Enseignement Professionnelle du Rhone, France
- Polska Fundacja Osrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego, Poland
- The Association of Slovene Higher Vocational Colleges, Slovenia

Ukončené

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9761&furtherNews=yes

