
 

 
Európsky týždeň odborných zručností 2018 

5. – 9. november 2018 
 
 
Európska komisia v spolupráci s ďalšími inštitúciami organizuje aj v roku 2018 rôzne súťaže 
v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2018. Ich zámerom je zviditeľniť jedinečné 
príklady a prax v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) v 4 kategóriách:  
1.  Podniky a učiaci sa,  
2. Inovátori v OVP,  
3. Európske financovanie excelentnosti,  
4. Ceny európskych agentúr.  
Oficiálne výsledky súťaží vyhlási p. Marianne Thyssen, eurokomisárka pre 
zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovné mobility, na záverečnom 
európskom podujatí vo Viedni dňa 9. novembra 2018.     
 
 
1. Kategória: Podniky a učiaci sa 

 

Ceny Európskej aliancie pre učňovské vzdelávanie – termín 17. august 2018  
Tieto ocenenia od členov Európskej aliancie pre učňovské vzdelávanie (European Alliance for 
Apprenticeships) pre firmy a učňov sa zameriavajú na identifikovanie excelentných aktivít, 
ktoré prispievajú k podpore, kvalite, celkovému obrazu a mobilite učňov.  
 

Odborná príprava na pracovisku – termín 20. august 2018 
Cieľom tejto iniciatívy je zviditeľniť príklady dobrej praxe v kontinuálnom profesijnom 
vzdelávaní v mikro, malých a stredných podnikoch, ktoré sa realizujú v Európe, a tým 
spôsobom inšpirovať novú prax a politiky.   
 
 
2. Kategória: Inovátori v OVP 

 

Cena pre inovatívnych poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy – termín 20. 
august 2018 
Cieľom tejto iniciatívy je identifikovať poskytovateľa odborného vzdelávania a prípravy, ktorý 
prispel k zvyšovaniu kvality odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom inovatívnej 
praxe.  
 
Cena pre učiteľov a majstrov odbornej prípravy – termín: 20. august 2018 
Cieľom tejto iniciatívy je identifikovať učiteľov a/alebo majstrov odbornej prípravy v sektore 
odborného vzdelávania, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky v procese odborného vzdelávania 
a prípravy mladých alebo dospelých učiacich sa.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9149&furtherNews=yes&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EVSW_Award_2018_Training_at_Work
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018_Innovative_VETprovider
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018TeachersTrainersAward


 
Cena pre výskumníka v OVP – termín 24. august 2018  
Cieľom súťaže je oceniť vynikajúci výskumný projekt v OVP, výskumný tím alebo 
individuálneho výskumného pracovníka, ktorý významne prispel k inovatívnemu mysleniu 
v OVP, vrátane počiatočného a vyššieho OVP, pokračujúceho OVP, vzdelávania dospelých 
a kontinuálneho profesijného vzdelávania.    
 
 
3. Kategória: Európske financovanie excelentnosti  
 
Projekt Európskeho sociálneho fondu  
Cieľom ocenenia je zviditeľniť výnimočné iniciatívy a prax financované z Európskeho 
sociálneho fondu v oblasti OVP. Bližšie informácie budú uverejnené dodatočne.  
 
Projekt Erasmus+   
Ocenenie sa zameria na projekty financované z programu Erasmus+, ktorých cieľom je 
implementovať novú prax a politiky zlepšujúce prístup k OVP a zvyšujúce atraktívnosť OVP 
pre ľudí každého veku. Jeho cieľom je tiež zvyšovanie povedomia o dôležitosti spolupráce 
a partnerstiev v OVP. Bližšie informácie budú uverejnené dodatočne.  
 
 
4. Kategória: Ceny Európskych agentúr  
 
Cena Cedefopu pre fotografickú súťaž v oblasti OVP – termín 15. júl 2018  
Súťaž organizuje Európske centrum pre rozvoj odbornej prípravy (CEDEFOP). Jeho cieľom je 
mobilizovať učiacich sa v OVP (mladých a dospelých) v Európe tým, že sa im ukáže, čo pre 
nich OVP znamená a ako môžu každodenne získavať odborné skúsenosti.    
 
Cena Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ETF) 
Ocenenie sa zameriava na podporu podnikateľstva ako kľúčovej kompetencie v OVP. Súťaž je 
otvorená pre všetkých poskytovateľov OVP z partnerských krajín ETF. Bližšie informácie budú 
uverejnené dodatočne.  
 
 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/VETAWARD2018
http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cedefopphotoaward-2018-deadline-approaching-dont-miss-out

