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Evropský nástroj ECVET, vytváření podmínek pro implementaci
v České republice
ECVET je připraven jako evropský nástroj podporující
celoživotní učení, mobilitu učících se v Evropě a flexibilitu
vzdělávacích cest vedoucích k získání kvalifikace.
Souvislost kvalifikačních a kreditních systémů byla
důvodem pro zpracování tohoto studijního textu i hlavním
faktorem pro jeho určení řešitelům projektu Rozvoj a
implementace Národní soustavy kvalifikací (NSK2).
Text je součástí materiálů připravovaných pro podporu
informovanosti českých odborníků v oblasti implementace evropských nástrojů
EQF, ECVET a EQAVET.
Cíle studia
Po prostudování textu je zájemce o informace zaměřené na Evropský Cíle
systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) schopen:
studia
 vysvětlit základní myšlenky konceptu ECVET,
 objasnit a zdůvodnit předpokládaný přínos zavedení systému
mobilitě učících se,
 popsat a rámcově vysvětlit zásady a technické specifikace ECVET,
 nastínit možnost podílu ECVET na dalším rozvoji NSK.
Metodické poznámky
Materiál byl vytvořen v upravené šabloně studijních textů pro distanční
vzdělávání, ačkoliv zatím není zpracován program distančního
vzdělávání. Hlavním důvodem je možnost takové strukturace, která
vede k co nejefektivnější práci s textem.
Základem koncepce je vlastní studijní text. Je určen k samostudiu,
jednotně označen a rozdělen do pěti relativně samostatných kapitol:
1. Základní informace o ECVET
2. ECVET v Evropě
3. Zásady a technické specifikace ECVET
4. Výhody spojené s používáním principů ECVET
5. Vztah ECVET a NSK
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Průvodce
studiem

Text doplňují označené vstupy vysvětlující klíčové pojmy a poznámky
obsahující příklady a ilustrace. Součástí textu je shrnutí a literatura
(informační zdroje).
Zpracovatel textu přivítá všechny podněty pro jeho další vývoj.
 Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu
(ECVET) je nástroj k podporování vzájemné důvěry a mobility
Shrnutí
v odborném vzdělávání a přípravě.
 Hlavním cílem či účelem ECVET je umožňovat uznávání výsledků
učení dosažených žáky (učícími se) během mobility.
 Základním dokumentem popisujícím cestu k implementaci ECVET
je doporučení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření ECVET.
 ECVET je založen na systému jednotek popisujících hodnocené
výsledky učení, které jsou přenášeny, validovány, uznávány a
shromažďovány. Jednotka je složka kvalifikace tvořená uceleným
souborem znalostí, dovedností a kompetencí.
 V ECVET jsou jednotky výsledků učení dosažené v určitém
prostředí hodnoceny a při úspěšném hodnocení přeneseny do
jiného prostředí. V tomto druhém prostředí jsou validovány a
uznány příslušnou institucí jako součást požadavků na kvalifikaci,
kterou chce daná osoba (mobilní učící se) získat.
 ECVET jedním odstavcem:
jde o soustavu tzv. jednotek výsledků učení (vydělených částí
kvalifikací), které popisují očekávané výsledky učení. Těmto
jednotkám jsou podle jejich „relativní váhy“ v celku kvalifikací
přiděleny určité počty bodů ECVET, které lze za ně získat a
přenášet jako kredit. Získané výsledky učení lze po jejich
zhodnocení institucí, v níž proběhlo učení, přenášet, validovat,
uznávat a především shromažďovat. Takto navržený systém
zaručuje maximální propustnost vzdělávacích cest mezi
evropskými státy.
 Pro přenos kreditu jsou klíčové dokumenty:
o memorandum o porozumění ‒
o podmínkách mobility,
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rámcová

dohoda

o smlouva o učení ‒ popis výsledků učení, které má učící se
na stáži získat,
o osobní záznam ‒ potvrzení o dosažených hodnocených
výsledcích učení.
 Body ECVET poskytují v číselné podobě doplňující informace
o kvalifikacích a jednotkách. Tyto body nemají žádnou hodnotu
bez vztahu k získaným výsledkům učení vedoucím k určité
kvalifikaci, na něž odkazují, a odrážejí dosažení a shromáždění
jednotek.
 MŠMT schválilo v dubnu 2012 materiál Návrh způsobu zavádění
ECVET v České republice, který spojuje zavádění ECVET
s podporou dostupnosti kvalifikací.
 Pro počáteční vzdělávání bude potenciál ECVET v ČR využit
k zatraktivnění odborného vzdělávání. Hlavním prostředkem
bude podpora učebních mobilit žáků.
 V dalším vzdělávání a v oblasti uznávání výsledků učení bude
zavádění ECVET spojeno:
o s rozšířením dosavadních možností postupného
získávání profesních kvalifikací,
o s podporou uznávání výsledků učení dosažených
v českém i v evropském prostředí.
To zakládá reálnou možnost propojení ECVET a NSK.
Charakteristika ECVET
Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) je
nástroj k podporování vzájemné důvěry a mobility v odborném
vzdělávání a přípravě, který vytvořily členské státy EU a další partneři
ve spolupráci s Evropskou komisí.

Vstupní
informace
o ECVET

Přijetí a zavedení ECVET v zúčastněných zemích je dobrovolné.
Zúčastněné země i Komise podpořily celoevropské testování tohoto
nástroje, k němuž byly přizvány všechny zainteresované strany.
Očekávání spojená s ECVET
Jedním z hlavních cílů ECVET je umožňovat vzájemné uznávání
výsledků učení dosažených žáky během mobilit.
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Mobilita a
uznávání

ECVET přispívá k tomu, že se uznaná mobilita stane integrovanou
součástí vzdělávací cesty jednotlivce. Zaměstnavatelům usnadňuje
porozumění kvalifikacím získaným v zahraničí. Zlepšuje také
hodnověrnost zkušeností z mezinárodního vzdělávání a odborné
přípravy tím, že identifikuje a dokumentuje, čeho žák dosáhl.
ECVET podporuje flexibilitu programů a cest k dosažení kvalifikace, a
tím zlepšuje příležitosti k celoživotnímu učení. Usnadňuje uznávání
výsledků učení dosažených 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.
Poskytovatelé odborného vzdělávání mohou tím, že umožní žákům
absolvovat části odborného vzdělávání v zahraničí, zvýšit kvalitu a
přitažlivost jimi nabízených vzdělávacích programů a posílit jejich
celoevropskou reputaci. Zlepšené možnosti celoživotního učení, které
ECVET vytváří, usnadňují spolupráci mezi poskytovateli odborného
vzdělávání a podniky posilují spojení mezi vzděláváním a trhem práce.

Valorizace
mobility

Celoživotní
učení

Atraktivita
odborného
vzdělávání

Výsledky učení (se)
Soubor vědomostí, dovedností a kompetencí, které jednotlivec získal a
Klíčové
je schopen prokázat po dokončení vzdělávacího procesu.
pojmy

Mobilita
Výjezd žáka na studijní pobyt nebo pracovní praxi za účelem nabytí
znalostí, dovedností a kompetencí.
Dosahování výsledků učení
Rozlišují se tři základní způsoby dosahování výsledků učení:
1. Formální vzdělávání – učení (se) v organizovaném
strukturovaném prostředí (ve vzdělávacích nebo školicích
institucích nebo při výkonu zaměstnání). Je výslovně
charakterizováno jako vzdělávání.
2. Neformální učení – učení (se), které je začleněno do plánovaných
činností, ne výslovně označených jako učení.
3. Informální učení – učení (se) vyplývající z každodenních činností
spojených s prací, rodinou nebo volným časem.
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1 Základní informace o ECVET
ECVET umožňuje popisovat kvalifikace jako přenositelné a Studijní
shromažďovatelné jednotky výsledků učení (znalostí, dovedností text
a kompetencí), k nimž jsou připojeny kreditní body.
ECVET má usnadňovat hodnocení, validaci, uznávání a shromažďování
výsledků učení, kterých dosáhli lidé přecházející z jednoho učebního
kontextu do druhého, z jednoho systému kvalifikací do druhého.
ECVET je založen na dobrovolné účasti členských států a stran
zainteresovaných na příslušných systémech kvalifikací a na odborném
vzdělávání a přípravě.
Princip ECVET
Předpokládané cílové uplatnění ECVET je v mezinárodním prostředí
(nic však nebrání tomu, aby vše proběhlo v rámci jediné země). Vychází
z „klasického uspořádání“ učební mobility:

Účastník mobility je vyslán ze země B do země A. Výsledky učení,
kterých dosáhl v zemi A, jsou příslušnou institucí v zemi A ohodnoceny
a při úspěšném hodnocení přeneseny do prostředí v zemi B. V prostředí
země B je tamní příslušná instituce validuje (potvrdí, že odpovídají
požadavkům) a uzná jako součást požadavků na kvalifikaci, kterou chce
účastník mobility získat.
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Jednotka výsledků učení (jednotka)
Složka kvalifikace, která je tvořena uceleným souborem znalostí,
Klíčové
dovedností a kompetencí, které mohou být ohodnoceny.
pojmy

Body ECVET
Číselné vyjádření celkové váhy výsledků učení v rámci kvalifikace a
poměrné váhy jednotek ve vztahu ke kvalifikaci.
Memorandum o porozumění
Dohoda mezi příslušnými institucemi, která stanoví rámec pro přenos
kreditu. Formalizuje partnerství ECVET tím, že potvrzuje vzájemný
souhlas s postavením a s postupy příslušných institucí. Také stanoví
postupy pro partnerskou spolupráci.

8

2 ECVET v Evropě
První zmínky o ECVET lze dohledat v roce 2002 na počátku tzv. Studijní
Kodaňského procesu, který zdůraznil nutnost zavedení kreditního text
převodového systému v oblasti odborného vzdělávání.
Přijetí Doporučení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření
evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu
(ECVET) bylo spojeno s úkoly na evropské úrovni i v jednotlivých
státech. Dále jsou popsány tři významné mezníky.
Vyhlášení Doporučení EP a Rady k ECVET (české předsednictví,
květen 2009)
Již v období přípravy ECVET byly – zejména v souvislosti
s konzultačním procesem – na národní úrovni hodnoceny podmínky
implementace v České republice.
Výzva EK k předkládání projektů na testování a vývoj kreditních
systémů pro odborné vzdělávání (2008)
Mezi jedenácti velkými pilotními projekty byly projekty s českou účastí
(NÚOV). Jedním z nich byl projekt CREDCHEM zaměřený na vytvoření
a vyzkoušení systému přenosu kreditů pro zlepšení mobility v chemii.
Příprava na zavádění ECVET
ECVET byl do roku 2012 ve stádiu přípravy na implementaci.
Harmonogram prací byl nastaven tak, aby v roce 2012 byly připraveny
podmínky pro postupné zavádění.
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Harmonogram implementace
Evropské komise

ECVET

stanovený

v dokumentech

Hodnocení výsledků učení
Metody a postupy, jejichž pomocí je zjišťováno, do jaké míry učící se
Klíčové
skutečně dosáhl daných znalostí, dovedností a kompetencí.
pojmy

Validace výsledků učení
Proces potvrzení, že dané ohodnocené výsledky učení, jichž učící se
dosáhl, odpovídají specifickým výsledkům, které mohou být požadovány
pro udělení jednotky nebo kvalifikace.
Uznání výsledků učení
Postup, při němž jsou udělením jednotek úředně potvrzeny dosažené
výsledky učení.
Kredit za výsledky učení (kredit)
Výsledky učení jednotlivce, které byly ohodnoceny a které je možné
shromažďovat za účelem dosažení kvalifikace nebo přenést do jiných
vzdělávacích programů či kvalifikací.
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3 Zásady a technické specifikace ECVET
ECVET je technickým rámcem pro přenos, uznávání a shromažďování Studijní
výsledků učení jednotlivců za účelem získání kvalifikace. Nástroje a text
metodika ECVET zahrnují popis kvalifikací vyjádřených v jednotkách
výsledků učení s příslušnými body, proces přenosu a shromažďování a
doplňující doklady, jako jsou smlouvy o učení, osobní záznamy a
příručky pro uživatele ECVET.
ECVET nepředstavuje pro občany žádný nový nárok na automatické
uznání výsledků učení nebo bodů. Jeho uplatnění na určitou kvalifikaci
je v souladu s právními předpisy a pravidly použitelnými v členských
státech a vychází z následujících zásad a technických specifikací:
a. Jednotky výsledků učení
Jednotka výsledků učení (jednotka) je složka kvalifikace, která je
tvořena uceleným souborem znalostí, dovedností a kompetencí,
které lze hodnotit a validovat příslušnými body ECVET. Kvalifikace
v zásadě sestává z více jednotek a je tvořena celým souborem
jednotek. Učící se tak může získat kvalifikaci shromažďováním
požadovaných jednotek, které obdržel v různých zemích a v různých
kontextech (formálním, případně neformálním a informálním), při
současném dodržování vnitrostátních právních předpisů týkajících
se shromažďování jednotek a uznávání výsledků učení.
b. Přenos a shromažďování výsledků učení; partnerství
v ECVET
V ECVET jsou jednotky výsledků učení dosažené v určitém prostředí
hodnoceny a při úspěšném hodnocení přeneseny do jiného
prostředí. V tomto druhém prostředí jsou validovány a uznány
příslušnou institucí jako součást požadavků na kvalifikaci, kterou
chce daná osoba získat. Jednotky výsledků učení mohou být poté
shromažďovány za účelem získání dané kvalifikace v souladu
s celostátními či regionálními pravidly. Příslušné instituce a partneři
zapojení do odborné přípravy vypracují postupy a pokyny pro
hodnocení, validaci, shromažďování a uznávání jednotek výsledků
učení.
Přenos kreditů založený na ECVET a uplatněný na výsledky učení
dosažené ve formálních vzdělávacích kontextech by měl být
usnadněn vytvořením partnerství a sítí, do nichž jsou zapojeny
příslušné instituce zmocněné k tomu, aby pro účely přenosu a
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validace ve svém prostředí udělovaly kvalifikace nebo jednotky nebo
dávaly kredit za dosažené výsledky učení.
c. Smlouva o učení a osobní záznam
Za účelem přenosu kreditů, jehož se účastní dva partneři a jeden
mobilní učící se, je mezi oběma příslušnými institucemi zapojenými
do odborné přípravy a procesu validace a učícím se v rámci
memoranda o porozumění uzavřena smlouva o učení. Tato smlouva
by měla:
— rozlišovat mezi příslušnou „domácí“ a „hostitelskou“ institucí,
— upřesňovat konkrétní podmínky pro období mobility, například
totožnost učícího se, dobu trvání mobility, výsledky učení, jichž
má být dosaženo, a s nimi spojené body ECVET.

d. Body ECVET
Body ECVET poskytují v číselné podobě doplňující informace
o kvalifikacích a jednotkách. Tyto body nemají žádnou hodnotu bez
vztahu k získaným výsledkům učení vedoucím k určité kvalifikaci, na
něž odkazují, a odrážejí dosažení a shromáždění jednotek. Jednotný
přístup při používání bodů ECVET umožňuje konvence, podle níž
bude výsledkům učení, jichž má být podle očekávání dosaženo
během jednoho roku formálního celodenního odborného vzdělávání
a přípravy, přiděleno 60 bodů.
Předchozí text používá pojmy, které dosud nebyly podrobněji
Klíčové
vysvětleny:
pojmy

Domácí instituce
Instituce, která bude ověřovat a uznávat výsledky učení, jichž učící se
dosáhl.
Hostitelská instituce
Instituce, která poskytuje odbornou přípravu, v jejímž rámci jsou
příslušné výsledky učení dosaženy, a která dosažené výsledky učení
hodnotí.
Smlouva o učení
Dokument, který stanoví podmínky pro určité období mobility. Stanoví
pro jednotlivého učícího se, které výsledky učení a jednotky by společně
s body ECVET měly být dosaženy. Tento dokument je vyhotoven před
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začátkem mobility.
Osobní záznam
Dokument, v němž jsou popsány ohodnocené výsledky učení učícího se
a udělené jednotky a body ECVET. Tento dokument si žák (učící se)
přinese zpět domů po dokončení mobility.
Při testování ECVET se uplatnily pilotní projekty podporované
Evropskou komisí. Měly za úkol v malém měřítku vytvořit takové
podmínky, v nichž bylo možné prakticky realizovat vytvoření jednotek
učení a následné hodnocení, přenos, validaci a shromažďování
výsledků učení v souladu se systémem ECVET.
Pilotních projektů bylo v počáteční fázi realizováno celkem jedenáct.
Česká republika se zúčastnila dvou z nich – projektů RECOMFOR a
CREDCHEM.
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Příklady,
ilustrace

4 Výhody spojené s používáním principů ECVET
Mnoho zaměstnavatelů od zaměstnanců požaduje schopnost Studijní
komunikovat se zahraničními klienty a partnery nebo číst technické text
specifikace v cizím jazyce. V mnoha podnicích je běžná práce s kolegy
z různých kulturních prostředí. Tyto schopnosti mohou být získány a
rozvíjeny studijní stáží v zahraničí.
Zaměstnavatelé potřebují, aby byli zaměstnanci schopni a ochotni se
přizpůsobovat novým a rychle se měnícím procesům, produktům a
technologiím.
Zaměstnanci neustále rozvíjejí své dovednosti a mnohdy jsou i
požádáni, aby si zvýšili své formální vzdělání.
Další vzdělávání je klíčovým faktorem úspěchu v konkurenčním
prostředí. Celoživotní učení je předpokladem pro profesní rozvoj,
kariérní postup nebo změnu profese. Ty pak zajišťují zaměstnanost, i
osobní spokojenost.
V průběhu života se ambice mění. Mladí lidé si volí svou profesní
budoucnost ve věku 15, 16 let. Tato volba by jim měla příležitosti otevřít,
spíše než zúžit. Měli by mít možnost se vyvíjet v závislosti na tom, jak
se mění jejich ambice, schopnosti a potřeby. Byla by škoda, kdyby je
špatné rozhodnutí přivedlo k neúspěchu nebo zklamání. Proto by
vzdělávací systémy měly být nastavené tak, aby pružně reagovaly na
potřebu změny bez toho, aby bylo nutné se vracet na úplný začátek.
Jak do toho všeho zapadá ECVET – Evropský systém kreditů
pro odborné vzdělávání a přípravu?
ECVET je rámec, nástroj, který pomůže navrhnout národní nebo
institucionální mechanismy pro uznávání, přenos a hromadění kreditu.
Kredit se v kontextu ECVET váže k ohodnoceným výsledkům učení.
Popisuje, co se lidé naučili bez ohledu na to, kde se to naučili.
ECVET umožňuje získání profesní kvalifikace, uznání toho, co se
naučili v minulosti, zkrácení doby studia nebo zpestření procesu učení.
Také může pomoci v oblasti mezinárodních mobilit, přechodu
z odborného do vyššího vzdělávání (a naopak), dalšího vzdělávání a
uznávání výsledků neformálního a informálního učení.
Následující příklady vycházejí z projektů, ve kterých se ECVET testoval.
Byly vybrány tak, aby zachytily různé systémy odborného vzdělávání a
různé formy učení. Pokud jsou v příkladech uváděna jména, nejsou tato
jména skutečná a slouží pouze k prezentaci modelové situace.
Popsané příklady jsou reálné a navržená řešení mohou fungovat, ale ve
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většině případů to ještě není běžnou praxí.
Příklad 1: Úplné uznání jednotky výsledků učení získané
v zahraničí (příklad z finského projektu M.O.T.O.)
Rosa, finská studentka turismu by ráda pracovala na koňské farmě
svých rodičů. Absolvovala stáž na farmě na Islandu, kde se seznámila
se specifiky této části turistického průmyslu. Rosa byla ohodnocena
islandskou přijímající institucí.
Protože se finský a islandský partner ještě před stáží dohodli na použití
ECVET principů, Rosa měla garantované plné uznání znalostí,
dovedností a kompetencí získaných na Islandu. Finský systém
umožňuje kompletní uznání výsledků učení získaných v cizím prostředí
a Rose tak byla uznána celá jednotka, která je součástí celku vedoucího
k získání úplné kvalifikace. Ve Finsku tak teď může tuto jednotku
vynechat, přestože by jinak byla povinnou částí v jejím studijním oboru.
Příklad 2: Uznání neformálního a informálního učení jako cesta k
získání formálního vzdělání (příklad z z italského projektu ICARE)
Maria pracuje jako ošetřovatelka v rodinách, stará se o seniory. Má
několik let praxe, ale nikdy v tomto oboru nezískala formální vzdělání.
Maria by ráda změnila práci; místo péče o seniory v rodinách chce
pracovat v pečovatelském domě. Tam je ale potřeba mít formální
kvalifikaci. Proto absolvuje proces uznání výsledků neformálního učení
a díky jejím praktickým zkušenostem získá kredit za několik jednotek
výsledků učení, které v konečném výsledku dají dohromady celou
kvalifikaci. Ale protože Maria nikdy pečovatelství nestudovala, trochu se
potýká s teoretickými jednotkami. Díky ECVET má možnost zapojit se
do vzdělávacího programu a absolvovat pouze ty jednotky, které jí chybí
ke splnění všech požadavků na získání plné kvalifikace. Tím se výrazně
zkrátí čas, který musí strávit učením.
Příklad 3: Podpora návratu do škol těch, kteří vzdělání předčasně
ukončili (příklad z belgického projektu CPU-Europe)
Mathieu nedokončil školu a začal pracovat jako automechanik. Po
nějaké době zjistil, že není placen tak, jak by si představoval a také jeho
možnosti na povýšení nejsou moc velké. Pokud by měl dokončené
vzdělání, mohla by se jeho situace zlepšit.
Ještě během studií na odborné škole Mathieu získal čtyři jednotky
výsledků učení z celkem šesti potřebných pro úspěšné absolvování.
Protože jeho pracovní náplň odpovídá těmto čtyřem jednotkám, je mu
15

vystaven doklad o absolvování těchto jednotek v praxi. Ve škole mu
jsou pak tyto jednotky uznány a Mathieu už absolvuje jen ty dvě
zbývající. Nic z toho, co už se naučil dříve, nemusí opakovat. Po
absolvování zbývajících dvou jednotek získá Mathieu výuční list v oboru
Automechanik.
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5 Vztah ECVET a NSK
ECVET je jedním z operačních nástrojů projektu rozvoje evropské Studijní
spolupráce na poli odborného vzdělávání a přípravy. Doplňuje Evropský text
rámec kvalifikací (EQF).
Oba nástroje jsou založeny na společných principech a koncepcích,
které se doplňují následovně:
 zaměřují se na výsledky učení vyjádřené pomocí znalostí, dovedností
a kompetencí;
 soustřeďují se na kvalifikace a směřují k jejich zprůhlednění;
 podporují celoživotní učení a rovnoprávné postavení všech učebních
kontextů;
 usnadňují mobilitu;
Využívání ECVET by mělo být založeno na společných referenčních
úrovních stanovených EQF. K úrovním EQF mají definovaný vztah i
úrovně kvalifikací v Národní soustavě kvalifikací (NSK).
Uvažování o vzájemném vztahu mezi NSK a ECVET je
charakteristickým rysem všech dosavadních aktivit s celostátním
významem. Vzhledem k tomu, že jsou oba koncepty založeny na
podobných principech, existuje v budoucnosti reálná možnost jejich
propojení. Důraz na výsledky učení může práci na propojení ulehčit.
V dubnu 2012 MŠMT schválilo materiál Návrh způsobu zavádění
ECVET v České republice. Podle schváleného návrhu bude zavádění
ECVET spojeno s podporou dostupnosti kvalifikací.
Pro počáteční vzdělávání bude potenciál ECVET využit k zatraktivnění
odborného vzdělávání, zejména technického zaměření, a k podpoře
jeho kvality. Hlavním prostředkem bude podpora učebních mobilit žáků.
V dalším vzdělávání a v oblasti uznávání výsledků učení směřuje
schválený návrh k propojení existujícího a (prostřednictvím NSK)
dotvářeného kvalifikačního systému s ECVET. To má přinést přidanou
hodnotu zejména díky využívání ECVET pro rozšíření možnosti
postupného získávání kvalifikací a pro potřeby uznávání výsledků učení
dosažených v České republice i v zahraničí.
Možnost rozvíjení vztahu mezi NSK a ECVET vychází z předpokladu,
že v oblasti rozvoje a implementace NSK, bude možné navázat na
dosažený stav navržením a vyzkoušením odpovídající nové metodiky.
Metodika umožní vytvořit systémovou nadstavbu NSK vymezováním
jednotek výsledků učení. Tyto jednotky budou součástí vnitřní struktury
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existujících (schválených) profesních kvalifikací a systémově umožní
přenos kreditu v průběhu procesu získávání kvalifikací. Přitom ovšem
nebudou změněny základní principy fungování NSK.
V červenci 2013 byl vytvořen návrh s výrazným akcentem na technické
aspekty vstupu ECVET do NSK. Relativně obsáhlý text staví otevřenou
konstrukci návrhu na následujících východiscích a předpokladech:
(1) Na straně ECVET návrh propojení respektuje technické specifikace
obsažené v Doporučení EP a Rady o vytvoření ECVET a v
navazujících dokumentech. A to zejména ve vztahu ke klíčovému
postavení jednotek výsledků učení.
Jednotka výsledků učení je složka kvalifikace. Je tvořena uceleným
souborem znalostí, dovedností a kompetencí, které lze hodnotit a
validovat.
Kvalifikace sestává z více jednotek - je tvořena celým souborem
jednotek.
Učící se tak může získat kvalifikaci shromažďováním požadovaných
jednotek, které obdržel v různých zemích a v různých kontextech
(formálním, případně neformálním a informálním), při současném
dodržování vnitrostátních právních předpisů týkajících se
shromažďování jednotek a uznávání výsledků učení.
ECVET má usnadnit uznávání výsledků učení za účelem získání
kvalifikace. Působí prostřednictvím partnerství mezi institucemi a
eliminuje potřebu dvojího hodnocení pro učící se, kteří se mezi
těmito institucemi pohybují. A tam, kde to národní systém odborného
vzdělávání a přípravy umožňuje, mohou být jednotky výsledků učení
uznány bez ohledu na to, kde a jak byly získány. Poté mohou být
využity na trhu práce a k získání plné kvalifikace.
(2) Na straně NSK návrh respektuje požadavek neměnnosti základních
principů fungování Národní soustavy kvalifikací. Proto je prvním
krokem při vymezování jednotek výsledků učení převzetí přesné
formulace z příslušného standardu v NSK a na závěr návrh vždy
přebírá doslovnou formulaci „kritérií hodnocení“ a „způsobů ověření“
z hodnoticích standardů v NSK.
S ohledem na úvodní vymezení jednotek výsledků učení je zřejmé,
že i ve vztahu k NSK platí:
Kvalifikace popsané v Národní soustavě kvalifikací je možné
vymezovat jako kombinace jednotek výsledků učení.
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(3) Protože profesní kvalifikace v NSK již jsou vymezeny, je nutné využít
základní schéma přístupu v opačném směru. Půjde tedy o to hledat a
popisovat takové složky kvalifikací v NSK, které budou relativně
ucelené, vnitřně soudržné a hodnotitelné.
Významnou výhodou tohoto přístupu je to, že nevytváří kvalifikace
nově, ale plně respektuje vše, co již bylo v NSK legislativně
podpořeným postupem vytvořeno a schváleno. Hledáním smysluplné
„vnitřní struktury“ existujících profesních kvalifikací ECVET „pouze“
přispívá k usnadnění uznávání výsledků učení, které jsou součástí
kvalifikací.
Základní schéma přístupu vyjadřuje tento předpoklad:
Jednotky výsledků učení by se většinově mohly krýt s jednotlivými
kompetencemi v kvalifikačních standardech profesních kvalifikací.
Případně s jejich částmi či naopak s jejich shluky.
Z uvedeného popisu vyplývá, že je k hodnocení a ověření připraven
návrh postupu propojování NSK a ECVET, který respektuje schválené a
využívané standardy profesních kvalifikací v NSK a na jejich základě
nebo na základě jejich součástí vymezuje jednotky výsledků učení
ECVET.
Pilotní ověřování navrženého přístupu k vytváření jednotek výsledků
učení je připravováno ve dvou sektorech. S předpokládanou podporou
resortního úkolu MŠMT (Koordinace aktivit oborových skupin) a projektu
Rozvoj a implementace NSK.
Jedním směrem přípravy ověřování možnosti propojení NSK a ECVET
je oblast gastronomie. Pro vyzkoušení je připraven návrh týkající se
profesních kvalifikací, které skládají kvalifikaci kuchař.
Druhým uvažovaným směrem je oblast oděvnictví. Připravená metodika
využívá již uvedených předpokladů pro aktivity týkající úplné profesní
kvalifikace výrobce oděvů.
Úplný návrh připravený pro obě oblasti je možné získat e-mailem na
adresu miroslav.kadlec@nuv.cz.
Předchozí příklad doplňuje ilustrace obecnějších souvislostí.
V Evropéské unii probíhala čtyři měsíce veřejná konzultace, která se
týkala Evropského prostoru dovedností a kvalifikací (European Area of
Skills and Qualifications - EASQ). S výsledky konzultace a s ní
souvisejícím průzkumem Eurobarometru byla odborná veřejnost
seznámena 17.6. na mezinárodní konferenci v Bruselu.
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Z celoevropského šetření (mimo jiné) vyplynulo:
 Pracovní a učební mobilita je dosud poměrně nízká - 12 %
dotázaných pracovalo v některém členském státě EU, 6% v jiném
členském státě studovalo a pouhá 4% byla v jiné členské zemi na
stáži, praxi či výcviku.
 Jen pouhých 9% respondentů by dokázalo přiřadit svou kvalifikaci
k odpovídající úrovni v Evropském rámci kvalifikací.
 Všeobecně nízké je také povědomí o různých nástrojích, které lze
použít pro zaznamenání dovedností a kvalifikací. Nejčastěji
zmiňovaným (15%) nástrojem byl Europass Životopis.
V souvislosti s ECVET zpráva poukazuje na široký konsenzus ohledně
potřeby kreditních systémů k podpoře mobility a usnadnění prostupnosti
mezi sektory. Většina respondentů souhlasí s komplementárním
rozvojem ECVET a ECTS (Evropský systém přenosu kreditů – systém
fungující ve vysokém školství, který má ECVET doplňovat) a navrhuje
společnou definici kreditu na základě výsledků učení.
Úplnější informace o zmíněné konferenci a o výsledcích šetření je
možné získat e-mailem na adresu miroslav.kadlec@nuv.cz.
Dále jsou uvedeny některé pojmy z oblasti kvalifikací. Použité formulace
jsou součástí schváleného doporučení k EQF.
Kvalifikace
Formální výsledek hodnocení a validace, který je získán v okamžiku,
kdy příslušný orgán stanoví, že jedinec dosáhl vzdělávacích výsledků
podle daných standardů.
Národní rámec kvalifikací
Nástroj pro klasifikaci kvalifikací podle souboru kritérií pro určité úrovně
dosaženého vzdělání, jehož cílem je integrovat a koordinovat národní
podsystémy kvalifikací a zlepšovat transparentnost, přístupnost, vývoj a
kvalitu kvalifikací ve vztahu k trhu práce a občanské společnosti.
Doporučená literatura a informační zdroje
DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18.
června 2009 o vytvoření evropského systému kreditů pro odborné
vzdělávání a přípravu (ECVET), (2009/C 155/02).
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Základní informační zdroje a další využitelné informace jsou k dispozici
v anglickém originálu i v českém překladu na internetových stránkách
www.ecvet.cz.
Informace o pilotních projektech, které se realizují s cílem připravit
podmínky pro implementaci ECVET, jsou na adrese: http://www.ecvetprojects.eu/.
V období přípravy podmínek pro implementaci ECVET byla EK
zpracována řada metodických materiálů. Příkladem textů s českým
překladem jsou:
LÉPE POZNÁVÁME ECVET, otázky a odpovědi, EK 2010, český
překlad NÚOV 2010, 55 stran. Průvodce ECVET zpracovaný formou
otázek a odpovědí. V části A obsahuje vysvětlení základních pojmů a
postupů, v části B představuje úlohy ECVET a úlohy příslušných
institucí, část C doplňuje text o příklady možných postupů.
ECVET PRO GEOGRAFICKÉ MOBILITY, uživatelská příručka II., EK
2011, český překlad NÚV 2011, 21 stran. Uživatelská příručka pro
kompetentní instituce, které mají zájem na šíření ECVET pro účely
mobilit v národních kvalifikačních systémech. Mimo jiné obsahuje výběr
informací a konkrétních pokynů pro činnosti před zahájením mobility,
během mobility a po skočení mobility.
Kromě překladů byly vytvořeny i původní metodické texty, např.:
JEDNOTKY VÝSLEDKŮ UČENÍ A VZDĚLÁVACÍ MODULY NA
PODPORU MOBILITY V RÁMCI ECVET, metodická příručka pro SOŠ a
SOU, IPN Kurikulum S, 2012, 32 stran. Publikace určená učitelům
vysvětluje hlavní zásady a cíle ECVET a jeho přínos pro motivaci žáků
a zlepšení jejich odborné přípravy. Zároveň poskytuje návod na tvorbu
vzdělávacích nástrojů, kterými jsou jednotky výsledků učení a
vzdělávací moduly, a jejich začleňování do ŠVP.
EVROPSKÝ SYSTÉM PRO ZVÝŠENÍ KVALITY MOBILITY
V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ, otázky a odpovědi, Dům zahraničních
služeb, NAEP 2013, 22 stran. Otázky a odpovědi určené všem, kteří se
přímo či nepřímo zabývají počátečním i dalším odborným vzděláváním.
VÝHODY SPOJENÉ S POUŽÍVÁNÍM PRINCIPŮ ECVET, NÚV 2014,
13 stran. Dokument vytvořený na základě poptávky členů Skupiny
uživatelů ECVET (skupina zřízená Evropskou komisí), kteří potřebují
lépe vysvětlit a prezentovat přidanou hodnotu systému ECVET těm,
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kteří rozhodují i všem ostatním zainteresovaným aktérům na národní
úrovni. Českou verzi textu zajistilo MŠMT.
K tématu propojování ECVET a Národní soustavy kvalifikací bylo
postupně zpracováno několik návrhů. V předchozím textu je zmíněn
tento:
PROPOJOVÁNÍ NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ A ECVET,
pracovní návrh pro ověření postupu, NÚV 2014 (verze květen).
Pracovní návrhy jsou dva – jeden pro ověření postupu v gastronomii,
druhý pro ověření v oděvnictví.
Text obou návrhů je rozdělen do čtyř částí. Prvá stručně popisuje
východiska a hlavní informační zdroje, z nichž vychází vlastní návrh
vytváření jednotek výsledků učení popsaný v druhé části textu. Přehled
popisů pracovně navržených jednotek výsledků učení je ve třetí části
textu. Závěrečná část obsahuje stručný nástin dalšího postupu práce s
návrhem.
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