
  

 

 
Projekt CREDCHEM 

Vytvoření a testování systému přenosu kreditů pro zlepšení mobility v odvětví chemie. 

Motivace:  
Projekt CREDCHEM se zaměřuje na sblížení zájmů 
zaměstnavatelů v odvětví chemie a těch, kteří se vzdě-
lávají v příslušných oborech (tzn. potenciálních za-
městnanců). Zaměstnavatelé hledají kvalifikované pra-
covní síly, vzdělávající se mají zájem o získání učeb-
ní/pracovní praxe v zahraničí. Z integrace uznávaných 
období mobility do programu formální odborné pří-
pravy budou mít prospěch obě strany.  
 Autoři projektu předpokládají, že vzhledem ke spo-
lečnému základu pracovních procesů a úkolů mají 
operátoři a laboratorní technici v odvětví chemie srov-
natelné znalosti a dovednosti nehledě na zemi, v které 
se vzdělávali. V důsledku toho poskytují tato povolání 
dobrou příležitost k testování principů ECVET. Je 
důležité, že projekt CREDCHEM funguje v součin-
nosti s jinými projekty a iniciativami, které se vztahují 
k ECVET: 
 Je paralelní s německou iniciativou nazvanou DE 

ECVET (www.decvet.net), která se zaměřuje na pro-
stupnost různých systémů OVP. Partneři z projektu 
DE ECVET, kteří se zaměřují na chemii, jsou zapojeni 
v CREDCHEM. 
 Bude stavět na zkušenostech získaných v průběhu 

dřívějšího projektu ECTS in chemistry (Evropský systém 
přenosu a shromažďování kreditů v chemii). Tento pro-
jekt odhalil, že navzdory společnému základu znalostí a 
dovedností pracovníků v odvětví chemie se vzdělávací 
programy, které jsou základem ECTS, značně liší. 

Pojetí:  
Projekt CREDCHEM se zaměřuje na posílení mobility 
v odvětví chemie vytvořením dlouhodobých partnerství.  
 Práce CREDCHEM se bude zaměřovat na kvalifika-
ce pracovníků ve výrobě a v laboratořích. Je pozoruhod-
né, že v některých zemích jsou tyto kvalifikace poskyto-
vány vysokými školami (tzn. s využitím ECTS), zatímco 
jinde jsou to kvalifikace OVP.  
 Kromě ustavení principů ECVET (tzn. formulace 
výsledků učení, navrhování jednotek atd.) bude projekt 
CREDCHEM testovat ECVET během dvou období 
mobility (v roce 2010 a 2011). Očekává se, že období 
mobility budou následně integrovány do formálních 
vzdělávacích programů partnerů prostřednictvím uza-
vírání dohod.  
 Projekt CREDCHEM také věnuje náležitou pozor-
nost šíření a integraci ECVET do národní a odvětvové 
praxe partnerských zemí. Budou ustaveny národní 
rady, v nichž budou zastoupení političtí činitelé a soci-
ální partneři z odvětví chemie. Úkolem těchto rad 
bude validovat vytvořené nástroje, zajistit uznávání 
kreditů získaných v zahraničí a podporovat integraci 
ECVET do národní politiky OVP. Výsledky projektu 
budou též přeneseny do evropského sociálního dialogu 
v odvětví chemie.  
 V rámci projektu budou založena společenství praxe, 
která budou fungovat na operativnější bázi a spojovat 
poskytovatele profesní přípravy a podniky organizující 
mobilitu. 
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