
Preko Skupnosti VSŠ udeležba na EfVET Thematic Teams seminarju, na SEPR Lyon, od 3. do 5. maja 

2022 (Poročilo Alenke Grmek, predavateljice na VSŠ ŠC Kranj) 

Od 3. do vključno 5. maja sem se udeležila EfVET Thematic Teams seminarja, ki ga je gostil SEPR (Societe 

d'enseignement professionnel du Rhone) Lyon. SEPR Group je skupina 5 ustanov, ki nudijo možnost 

vseživljenjskega usposabljanja vajencem, dijakom, študentom, iskalcem zaposlitve, zaposlenim... V letu 

2021 je 310 strokovnih sodelavcev na SEPR Group v 100 programih usposabljanja, na EQF ravneh od 3 

do 7, izobraževalo in usposabljalo 4500 mladih in odraslih.  

EfVET (European Forum of Technical and Vocational Education and Training) je bil ustanovljen leta 

2018 z namenom postati referenčna točka za poklicno izobraževanje in usposabljanje na različnih 

področjih: digitalizacija, trajnost, internacionalizacija, podjetništvo, turizem, inkluzija, višješolsko 

strokovno izobraževanje 4.0.  V treh dneh je 130 udeležencev, ki so prišli iz 22 različnih držav, 

sodelovalo na plenarnih predavanjih, delavnicah, predstavitvah dobrih praks, obiskih podjetij in 

lokalnih deležnikov in se povezovalo. Dogodka so se udeležili zelo različni udeleženci: ravnatelji, 

direktorji, organizatorji mobilnosti, učitelji, predstavniki iz podjetij, različnih nacionalnih gospodarskih 

in negospodarskih združenj. V okviru seminarja so bila obravnavana naslednja področja: podjetništvo, 

internacionalizacija, socialna inkluzija, tehnološko podprto učenje, industrija in tehnologija 4.0, 

poklicno izobraževanje, trajnost, turizem. Mobilnost me je spodbudila k razvijanju in deljenju dobrih 

praks, povezovanju znotraj organizacije in z lokalnimi deležniki, spodbujanju vseh udeležencev v 

procesu izobraževanja k pridobivanju mednarodnih izkušenj, trajnostne naravnanosti in podjetnosti.  

Skupnosti VSŠ RS (še posebej generalni sekretarki, Aliciji Leonor Sauli Miklavčič) in Višji strokovni šoli 

Šolskega centra Kranj (vodji projekta izmenjav za VSŠ Erasmus+, Nastji Beznik, univ. dipl. org.,)  sem 

hvaležna, da sem se seminarja lahko udeležila, ker sem imela priložnost spoznavati primere dobrih 

praks in izzive, s katerimi se soočajo drugi, nam podobni izvajalci, in ostali deležniki izobraževanja. Zato 

udeležbo na tovrstnih dogodkih priporočam vsem, ki so jim omenjena, na seminarju obravnavana 

področja, ki jim posebno pozornost posveča tudi EfVET, zanimiva ter aktualna.  

Alenka Grmek, univ. dipl. ekon. (Šolski center Kranj, Višja strokovna šola) 

 

 



Slika 1:  Naslovnica uvodne predstavitve 

 

Slika 2: Z zastavicami označene države, iz katerih so prišli udeleženci seminarja 

 

 

Slika 3:Izobraževalni programi, ki jih izvaja SEPR 



 

Slika 4:Promocija EfVET 

 



 

Slika 5:Lekarna na šoli, namenjena usposabljanju (izobraževalno področje: farmacija) 



 

Slika 6:Inkubator izjemnih ustvarjalcev ICEO 

 

 

Slika 7: Skupinska fotografija udeležencev seminarja 

Vir: https://www.facebook.com/efvet.org/photos/ 
 

 



 

Slika 8: Na uvodnem plenarnem predavanju 

Vir: https://www.facebook.com/efvet.org/photos/ 
 


