
GŘ Vzdělávání a kultura

Evropský systém přenosu kreditů pro 
odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) 
je nový evropský nástroj k podporování 
vzájemné důvěry a mobility v odborném 
vzdělávání a přípravě. ECVET, který 
vytvořily členské státy ve spolupráci 
s Evropskou komisí, byl nyní schválen 
Evropským parlamentem a Radou.

Přijetí a zavedení ECVET v zúčastněných 
zemích je dobrovolné.

V nadcházejících letech budou zúčastněné 
země a Komise podporovat celoevropské 
testování tohoto nástroje, k němuž budou 
přizvány všechny zainteresované strany.

Evropský systém přenosu kreditů 
pro odborné vzdělávání a přípravu
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Testování a realizace ECVET
Schválení Doporučení Evropským parlamentem a Radou v roce 2009 vytváří podmínky pro realizaci 
ECVET. Do roku 2012 bude ECVET testován a pilotně ověřován v různém kontextu a systémech: 
evropském, národním a odvětvovém. Očekává se, že v roce 2012 budou mít členské státy vytvořeny 
nezbytné podmínky a opatření pro postupné zavádění ECVET. V roce 2014 bude Evropský parlament 
a Rada posuzovat a evaluovat první stadium realizace ECVET a v případě potřeby přizpůsobí text 
Doporučení.

Klíčová je kvalita iniciativ testujících ECVET. Všechny zainteresované strany, např. certifi kační orgány, 
poskytovatelé OVP, sociální partneři a podniky, jsou povzbuzovány k tomu, aby se angažovali v testování 
ECVET prostřednictvím projektů a sítí, zejména v rámci Programu celoživotního učení.

Postupná realizace ECVET

Testování a rozvoj ECVET

Země vytvářejí podmínky pro postupnou 
realizaci ECVET

Zpráva
a

posouzení

Realizace ECVET

Evropská komise bude ve spolupráci s členskými státy monitorovat testování a proces realizace. Komise 
bude identifi kovat přenositelné praktické zkušenosti, vytvářet podpůrné nástroje – např. uživatelské 
příručky – a budovat evropskou síť uživatelů ECVET.

Více informací o ECVET je k dispozici na:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc50_en.htm

Chcete-li najít více informací o probíhajících projektech ECVET, navštivte:
http://www.ecvet-projects.eu/

z anglického orginálu přeloženo v NÚOV 2009
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ECVET a jiné nástroje EU
Jedním z cílů evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě je vytvoření společných nástrojů pro 
podporu celoživotního učení a mobility. Tyto nástroje byly vytvořeny a měly by být zaváděny v synergii a za 
vzájemné podpory. Testování a realizace ECVET se významně doplňuje s dalšími evropskými nástroji:

Účelem ECVET je umožňovat uznávání výsledků dosažených žáky v průběhu mobility. Toho se má docílit 
vytvořením struktury, používáním společného jazyka a podněcováním výměn a vzájemné důvěry mezi 
poskytovateli OVP 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.

Evropský rámec kvalifi kací (EQF) a ECVET 
sdílejí stejný přístup k výsledkům učení. Úrovně 
EQF také slouží jako odkazy pro ECVET.
Dokumenty Europassu, zejména Dodatek 
k osvědčení a Europass – mobilita budou 
integrovat termíny ECVET pro popis kvalifi kací a 
dosažených kreditů jednotlivce.
Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality 
v odborném vzdělávání a přípravě bude posilovat 
realizaci ECVET.

Evropský systém přenosu a shromažďování 
kreditů (ECTS) pro vysokoškolské vzdělávání 
a ECVET se budou vzájemně doplňovat.
Evropské principy pro validaci výsledků 
neformálního a informálního učení budou těžit ze 
zavedení ECVET, protože ten bude usnadňovat 
validaci neformálního a informálního učení 
z hlediska dosahování kvalifi kací.

�

�

�

�

�

Memorandum o porozumění

Výkaz 
o výsledcích 

učení

Učební kontext / země A Učební kontext / země B

Hodnocení výsledků učení    
Kredit za výsledky učení                         

Validace     Uznávání     Shromažďování

ECVET – nástroj pro mobilitu a uznávání

ECVET přispívá k tomu, že se uznaná mobilita stane integrovanou součástí vzdělávací cesty jednotlivce. 
Zaměstnavatelům usnadňuje porozumění kvalifi kacím získaným v zahraničí. Zlepšuje také hodnověrnost 
zkušeností z mezinárodního vzdělávání a odborné přípravy tím, že identifi kuje a dokumentuje, čeho žák 
dosáhl.

ECVET pro valorizování mobility

ECVET podporuje fl exibilitu programů a cest k dosažení kvalifi kace, a tím zlepšuje příležitosti 
k celoživotnímu učení. Usnadňuje uznávání výsledků učení, kterých mladí lidé nebo dospělí dosáhli 
v jiném kontextu; tzn. v jiné zemi, instituci či v jiném systému (například v počáteční nebo další odborné 
přípravě), také však formálními, neformálními nebo informálními způsoby učení.

ECVET pro celoživotní učení

Poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy (OVP) mohou tím, že umožňují žákům absolvovat části 
odborného vzdělávání v zahraničí obohatit vzdělávání, zvýšit přitažlivost vzdělávacích programů a posílit 
jejich celoevropskou reputaci. Zlepšené možnosti celoživotního učení, které vytváří ECVET, usnadňují 
spolupráci mezi poskytovateli OVP a podniky. To znamená, že ECVET může posilovat spojení mezi 
vzděláváním a trhem práce.

ECVET pro přitažlivost odborného vzdělávání

ECVET je založen na koncepcích a procesech, které jsou systematicky používány k ustavení společného 
a uživatelsky přátelského jazyka pro transparentnost, přenos a uznávání výsledků učení. Některé z těchto 
koncepcí a procesů jsou již zakotveny v mnoha rámcích kvalifi kací v Evropě.

Stručně o ECVET

ECVET je založen na:
Výsledcích učení, v nichž se uvádějí znalosti, 
dovednosti a kompetence, jež mohou být dosa-
ženy v různém učebním kontextu.
Jednotkách výsledků učení, které jsou součástmi 
kvalifi kací. Jednotky mohou být hodnoceny, 
validovány a uznávány.
Bodech ECVET, které poskytují dodatečné 
informace o jednotkách a kvalifi kacích v číselné 
podobě. 

Kreditu, který je udělen za ohodnocené a do-
kumentované výsledky učení žáka. 
Kredity mohou být přenášeny do jiného kontextu 
a shromažďovány za účelem dosažení kvalifi kace 
na základě standardů kvalifi kací a směrnic 
existujících v zúčastněných zemích.
Vzájemné důvěře a partnerství mezi zúčastněný-
mi organizacemi. To je vyjádřeno v Memorandu 

o porozumění a v dohodách o učení.
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