
ECVET – HODNOTENIE VZDELÁVACÍCH 
VÝSTUPOV V MOBILITNÝCH PROJEKTOCH 

BRATISLAVA, 14. 11. 2016 



2016 – ROK ZMIEN  

 Nový program zručností pre Európu – Spoločne pracovať na 
posilnení ľudského kapitálu, zamestnateľnosti a 
konkurencieschopnosti 

 Cieľ: lepšie využitie zručností, ktoré sú k dispozícii; poskytnúť 
ľuďom nové zručnosti, ktoré trh práce potrebuje  



DÔVODY 

 40 % zamestnávateľov v EÚ nemôže nájsť vhodných zamestnancov  
 

 

 

 

 

 

 



DÔVODY 

 30 % zamestnancov vykonáva povolanie, ktoré nezodpovedá ich 
kvalifikácii 

Kľúčové kompetencie: 
 20 % Európanov má problémy s gramotnosťou  
 25 % Európanov má problémy s matematickou gramotnosťou  
 40 % nemá digitálne zručnosti  
 20 % chýba stredoškolská kvalifikácia  

 



DÔVODY 

 Viac ako 65 miliónov Európanov bez vyššieho stredného vzdelania (upper-secondary) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 PRIORITNÉ OBLASTI 

 1. Zvýšenie kvality a relevantnosti pri rozvoji zručností 

 2. Viditeľnejšie a porovnateľné kvalifkácie  

 3. Zlepšenie informovanosti o zručnostiach a voľbe 
povolania 



10 AKCIÍ (2016-17) 

1. Záruka zručností (Skills Guarantee) - pomoc dospelým s nízkou 
kvalifikáciou získať minimálnu úroveň čitateľskej a matematickej 
gramotnosti a digitálnych zručností smerom k vyššej kvalifikácii  (min. 
úroveň 4) 

2. Transparentnosť  a porovnateľnosť  kvalifikácií – revízia EKR (návrh) 

3. Lepšia informovanosť – revízia EUROPASu (návrh) 

4. Dôraz na zvyšovanie atraktívnosti VET – revízia nástrojov kvality a 
modernizácie – ECVET, EQAVET (diskusia) 

 



1. ‚Koalícia pre digitálne zručnosti a pracovné miesta'  
2. ‚Plány sektorovej spolupráce v oblasti zručností’ - riešiť nedostatok zručností v 

niektorýchoblastiach 
3. Nástroj na tvorbu profilu zručností pre štátnych príslušníkov tretích krajín  
4. Revízia kľúčových kompetencií pre CŽV s dôrazom na podporu podnikateľského 

ducha 
5. brain drain 
6. Iniciatíva Graduate Tracking   

 



REVÍZIA EURÓPSKEHO KVALIFIKAČNÉHO RÁMCA 

 Účasť na EKR - 39 krajín 

 Zavŕšenie priraďovacieho procesu – 22 MS + 5 iných štátov  

 Uvádzanie úrovne EKR na vysvedčeniach  - 15 krajín (2016) 

 

 Medzinárodné kvalifikácie   

 Neexistuje rovnaký formát opisu kvalifikácií  

 Lepšia viditeľnosť EKR  



REVÍZIA EURÓPSKEHO KVALIFIKAČNÉHO RÁMCA 

Vedomosti  Zručnosti  Kompetencie 

Samostatnosť a 
zodpovednosť 



REVÍZIA EUROPASSU 

 Návrh  
 'Europass qualification supplement documents'  

  - certificate / diploma supplement (doplnok vysvedčenia OVP/VŠ 
diplomu)  

 Nové funkcie (napr. sebahodnotenie)  

 Prepojenie na informačné portály a služby EK – portál Learning 
Opportunities and Qualifications, EURESS, ESCO, ... 





MINULOSŤ ECVET  
PLUSY 

 Referenčný rámec (reformy národných systémov OVP) 
 Nástroj na zvýšenie kvality mobility v OVP 

 
2016: 
 5 krajín zavedený kreditný systém v OVP 
 4 krajiny v štádiu rozvoja  
 6 krajín bez aplikácie ECVET na systémovej úrovni (ale v mobilite) 

vrátane SR  
 



MINULOSŤ ECVET  
MÍNUSY 

 ECVET sa neuplatnil ako kreditný systém  

Nevyužívajú sa body ECVET 

 ECVET sa viac využíva ako nástroj na zabezpečenie 
otvorenosti a flexibility národných VET systémov  
 



BUDÚCNOSŤ ECVET  

 Revízia EQF posilní princípy ECVET  

 Spoločný formát na popis kvalifikácií  

 Návrh EQF – zmena v 3. stĺpci – zmena kompetencie na 
ZODPOVEDNOSTI/SAMOSTATNOSŤ 
 



Ďakujem za pozornosť  

 

Lubica.gallova@siov.sk 
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