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Stanovit učební jednotky dostatečně  

vymezující obsah chemického vzdělání na úrov-

ni vyučení/maturity, provést analýzu a stanovit 

náplně těchto jednotek.

Ulehčit mezinárodní mobilitu absolventů z 

oblasti chemického vzdělávání a dosáhnout 

srovnatelnosti jejich kvalifikací.

Vytvořit dokumenty popisující kompetence 

absolventů v souladu s metodikou ECVET. 

•

•

•

Základem projektu CREDCHEM je Ev-

ropský systém přenosu kreditů pro od-

borné vzdělávání a přípravu (ECVET). 

Účelem ECVET je umožňovat uznávání 

výsledků dosažených žáky v průběhu  

mobility. Toho se má docílit vytvořením 

struktury, použitím společného jazyka a 

podněcováním výměn a vzájemné důvěry 

mezi poskytovateli odborného vzdělání a 

přípravy a kompetentními institucemi v Evropě.  

V kontextu mezinárodní mobility i mobility 

uvnitř jednotlivých zemí se ECVET zaměřuje na 

podporu uznávání výsledků učení, aniž by žákům 

prodlužoval vzdělávací cesty.

Přípravit návrh popisů výsledků učení pro 

provozní a laboratorní povolání chemického 

průmyslu, definice příslušných jednotek učení a 

doložení výsledků učení s pomocí kreditového 

systému.

Vývoj postupů a nástrojů, s jejichž pomocí bude 

možné dokumentovat výsledky učení v hostitel-

ské zemi tak, aby byly ve vysílající zemi poté 

uznány.

Zkoušení a testování vyvinutých metod a nástrojů 

v oblasti mobility.

Vytvoření partnerských smluv (Memorandi of 

Understanding - MoU) a šablon pro vzdělávání.

•

•

•

•
Projekt CREDCHEM

Náplň projektu

01.03.2009 - 29.2.2012

Doba trvání projektu

Cíle projektu

V rámci ověřování možností ECVET v současné 

době startuje projekt CREDCHEM, který v 

kreditovém systému pokryje oblast chemického 

vzdělávání. Projekt je financován Evropskou 

komisí.
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