
Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci 

vzdělavatelů v odborném vzdělávaní ke zvýšení 

kvality tohoto vzdělávání? 

 

Kostelec nad Černými lesy 18. – 19. 4. 2012 
 

 
partnerství TTnet ČR 

Národní ústav pro vzdělávání 
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1998 – CEDEFOP, Soluň, Řecko 

 

 

 

 

EVROPSKÁ SÍŤ TTnet 

 Training of Trainers Networks 
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platforma pro výměnu názorů a zkušeností 

odborníků v odborném vzdělávání 

cílová skupina = učitelé, instruktoři, lektoři a 

trenéři působící v odborném vzděláváni  

 podpora zavádění evropských iniciativ 

týkajících se cílové skupiny do jednotlivých 

členských zemí EU 

 

 
 

 

 

 

EVROPSKÝ TTnet 



TTnet ČR 
 
 

 

 

 

neformální 

platforma 

CS = vzdělavatelé 

učitelů, instruktorů, 

lektorů a trenérů v 

OVP 

koordinován NÚV, 

vznik 01/ 2005 

 podpora CEDEFOP 

a MŠMT  
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Mezinárodní spolupráce 

České národní projekty 

Výzkumy, šetření, návrhy 

Publikace a sborníky 

Expertní skupina 

Konference a workshopy 

 

AKTIVITY  

ČESKÉ SÍTĚ TTnet 
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 Návrh koncepce KS učitele OVP (Stanovisko NÚOV 

k návrhu profesního standardu kvality učitele zpracovaného 

pracovní skupinou MŠMT) 

Databáze oborových didaktik a metodik 

Program DVPP SOŠ a SOU pro koordinátory 

ŠVP  

Dotazníkové šetření týkající se profesních 

kompetencí učitele odborné školy  

 

VÝSTUPY I 
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Evropské projekty Defining VET professions, 

Eurotrainer, Network to Support Trainers in 

Europe 

Účast na evropských seminářích, 

workshopech a šetřeních 

Publikace TTnet Parnerská síť vzdělavatelů v 

odborném vzdělávání 

Sborníky z konferenci 

 

 

VÝSTUPY II 
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Pololetní zprávy o činnosti sítě pro MŠMT 

Pravidelná setkání členů expertní skupiny 

10 národních konferencí a workshopů 

1 mezinárodní konference Crossing 

Boundaries: The multiple roles of trainers and 

teachers in vocational education and training 

Webové stránky sítě 

 

 

VÝSTUPY III 
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Evropská síť TTnet byla v polovině roku 2011 

zrušena a aktivity této sítě, byly přeneseny na 

pracovní skupiny EK:  

Thematic working group on VET trainers a 

 Professional development of teachers  

Zástupci NUV pro Tematickou pracovní skupinu 

Profesní rozvoj lektorů v OVP 

      



PRACOVNÍ SKUPINA  

VET TRAINERS 

• 1. setkání 2. 2. 2012 v Bruselu 

• Kdo je „trainer“? Pro TWG je to : 
 Lektor na pracovišti působící jak v POVP tak v DVOP 

 Zkušený pracovník uvádějící nové zaměstnance (vč. 

tutoringu a mentoringu) 
 Specialista OVP pracující ve vzdělávacím oddělení 

velké firmy 

 Tutor a mentor na pracovišti v učňovských 

systémech 
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informální neformální 

POVP 

KC CŽU 
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http://ttnet.nuov.cz  

 

hana.cihakova@nuv.cz 

barbora.husova@nuv.cz  

http://ttnet.nuov.cz/
mailto:hana.cihakova@nuv.cz
mailto:barbora.husova@nuv.cz

