
Probíhající a plánované aktivity 
související se zaváděním ECVET 

- vývoj v ČR a v Evropě 

 

Dům zahraničních služeb 

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy 



CO JE ECVET  

 

European    EVROPSKÝ  

Credit system   SYSTÉM KREDITŮ  

for     pro 

Vocational    ODBORNÉ    

Education     VZDĚLÁVÁNÍ  

and     a 

Training    PŘÍPRAVU 



K ČEMU SLOUŽÍ ECVET 

• podpora vnitrostátní i mezinárodní mobility  
 

• iniciativa členských zemí ve spolupráci s Evropskou 
komisí  

   
• podpora spolupráce škol a podniků u nás i v zahraničí 

 
• vytváření prostředí vzájemné důvěry  

 
• podpora celoživotního učení 

 



KOMU A JAK ECVET POMŮŽE  

• JEDNOTLIVCI 

- mohou absolvovat části vzdělávacího programu v jiné škole  

- získané výsledky učení jim budou uznány  

• ŠKOLY 

- snadno navážou na základě vypracovaných jednotek učení  

- spolupráci s jinou školou/podnikem  

- zvýší si svůj kredit a atraktivitu pro budoucí žáky 

• ZAMĚSTNAVATELÉ 

- navážou partnerství se školami 

- mohou ovlivnit podobu jednotek výsledků učení 



 
 

Klíčové termíny 
 • Výsledky učení formulované jako znalosti, dovednosti a 

kompetence dosažené v různých učebních kontextech. 

• Jednotky výsledků učení, které jsou součástmi kvalifikací a 
mohou být hodnoceny, validovány a uznávány. 

• Kredit, který je udělen za ohodnocené a dokumentované 
výsledky učení žáka. Výsledky učení mohou být přenášeny do 
jiného kontextu a shromažďovány za účelem dosažení 
kvalifikace na základě standardů a směrnic existujících v 
zúčastněných zemích. 

 

 KREDIT ≠ BODOVÉ OHODNOCENÍ 

 



 
 

Evropský vývoj 
 • Konzultační proces a příprava materiálů 

• Doporučení EP a Rady (18. červen 2009) 

• Technické specifikace a metodické materiály 

• Pilotní ověřování v projektech podporovaných LLP 
 - 1. vlna projektů 2008 - 2011  -> 11 projektů 

 - 2. vlna projektů 2011 - 2014  ->  8 projektů 

• Aktivní fungování podpůrných evropských struktur 

(Users‘ Group, Network, zástupci jmenovaní MŠMT) 



 
 

Evropský vývoj 

 



 
 

Vývoj v České republice 
 • Konzultační proces v EU (EK, MŠMT) 

• Národní projekt Partnerství a kvalita (MŠMT, NÚOV) 

• Doporučení EP a Rady 

• Vytvoření informační základny (NÚOV/NÚV) 

• Zapojení do mezinárodních projektů (EK, LLP) 

• Nominace do mezinárodních struktur (EK/MŠMT) 

• Odborná skupina pro ECVET (MŠMT, NÚV) 

• Návrh způsobu zavádění ECVET v ČR (NÚV, MŠMT)  

• Nepočítá se s úpravou českého vzdělávacího systému! 

 



Vytvoření Koordinačního centra 
pro ECVET 

• Koordinační centrum je ustaveno rozhodnutím MŠMT. 

• Součásti:  

– odborná skupina pro ECVET,  

– pracovní skupina NÚV, 

– národní tým expertů ECVET.  

• Centrum na národní úrovni koordinuje aktivity související se 
zaváděním ECVET a o své činnosti a jejích výsledcích informuje 
stanoveným způsobem MŠMT.  

• Centrum je součástí mezinárodní sítě. Spolupracuje s centry 
pro ostatní evropské nástroje (EQF, EQAVET, Europass).  

 



SÍTĚ PODPURUJÍCÍ MOBILITU V EU   
 Chemie: 

CREDCHEM – NETWORT, www.credchem.eu, 
www.nuov.cz/credchem 

 Železniční doprava: 

RAILVET, http://railvet.com 

 Zahraniční obchod: 

Recomfor,http://netinvet.eu, www.nuov.cz/recomfor 

  Zdravotnictví: 

http://www.2get1care.de  
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