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Čo je ECVET 

ECVET je technický rámec, ktorého hlavnou 
úlohou je podporovať nadobúdanie, validáciu 
a prenos vzdelávacích výstupov pri: 

- Získavaní novej kvalifikácie 

- Rozširovaní/zvyšovaní kvalifikácie 

-Prenosu vzdelávacích výstupov: 

a) Naprieč kvalifikáciami 

b) Naprieč vzdelávacími systémami 

c) Naprieč svetom práce 
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ECVET... 

 ...Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu 

 ...neexistuje „sám pre seba“ – je iba v trojkombinácii „ECVET-kvalifikácie-kvalita“ 

 ...sada nástrojov 

 ...zameraný na praktické využitie kvalifikácií – ich častí – v mobilite (nadnárodnej, 
národnej) 



Kvalifikácia 

 Revidované Odporúčanie: Kvalifikácie sú formálnym výsledkom procesu hodnotenia 
a potvrdenia príslušným subjektom a obyčajne majú podobu rozpoznateľných 
dokumentov, ako sú osvedčenia alebo diplomy. Sú dôkazom výsledkov vzdelávania 
dosiahnutých danou osobou podľa stanovených noriem. Tieto výsledky vzdelávania je 
možné získať rôznymi spôsobmi – formálnym, neformálnym vzdelávaním alebo 
informálnym učením sa. 

 Legislatívny rámec: Zákon 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní v znení 
neskorších predpisov - §21 a §21a (Národná sústava kvalifikácií, Národný kvalifikačný 
rámec) 



Štruktúra kvalifikácie podľa zákona o CŽV 

 názov a číselné označenie (kód) úplnej kvalifikácie 

 určenie, ktorého povolania alebo povolaní sa úplná kvalifikácia týka 

 zoznam všetkých čiastočných kvalifikácii, ak sa úplná kvalifikácia člení na čiastočné 
kvalifikácie 

 kvalifikačný štandard (úplnej a/alebo čiastočnej) kvalifikácie 

 hodnotiaci štandard úplnej kvalifikácie 

 úroveň Národného/Európskeho kvalifikačného rámca 

 



Základné stavebné kamene kvalifikácie I 

 Vzdelávacie výstupy:  

1. stanovenia toho, čo jednotlivec vie, chápe a je schopný urobiť po ukončení 
procesu učenia sa; 

2. štruktúrovaný popis vedomostí, zručností a kompetencií nevyhnutných pre 
splnenie určitej úlohy, činnosti alebo súboru činností. 

 Vzdelávacie výstupy – stanovenia toho, čo jednotlivec „pozná“ (vedomosti), dokáže 
urobiť (zručnosti) a ako dokáže toto aplikovať (schopnosti, kompetencie) – po 
ukončení mobility 

 Neexistuje jediný „správny“ postup opisu vzdelávacích výstupov – základom je dohoda 
(na národnej úrovni, medzi partnermi...) 

 Vzájomné chápanie – napr. povolania, kontextu vzdelávacieho systému, 
kvalifikačného systému a pod. 

 

 



Základné stavebné kamene kvalifikácie II 

 Jednotka vzdelávacích výstupov: logické zoskupenie vzdelávacích výstupov na 
základe určitej spoločnej vlastnosti, napr. podľa oblasti vykonávaných činností: 

a) činnosť 

b) výrobok 

c) výrobný postup/stupeň 

 Jednotky vzdelávacích výstupov môžu byť: 

a) vzájomne závislé, napr. hierarchicky usporiadané a progresívne, (napríklad CAD/CAM 
programovanie I a CAD/CAM programovanie II) alebo ich nadobúdanie je chronologické 
(získanie jednotky VV Technické kreslenie by malo  logicky predchádzať jednotke 
CAD/CAM programovanie) 

b) nezávislé: napr. jednotka VV Materiály v strojárskej výrobe, 

c) povinné: na získanie kvalifikácie je nevyhnutné takéto jednotky získať, 

d) nepovinné: ich získanie nie je záväzné pre získanie celkovej kvalifikácie. 

 





Výhody ECVET v mobilitách 

Mobilita bez ECVET 

 Europass 

 Žiadna povinnosť určitej štruktúry 

 Možnosť, nie povinnosť rámcových 
zmluvných vzťahov 

Mobilita s ECVET 

 Dobre zdokumentované vzdelávacie 
výstupy (nad rámec Europass) 

 Trvanie na využívaní kvalifikácií, 
jednotiek vzdelávacích výstupov 

 Zabezpečenie kvality – povinné rámcové 
zmluvné vzťahy 



Čo teda ponúka ECVET? 

 Systémová úroveň: 

1. prehľadné štruktúrovanie kvalifikácií 

2. flexibilitu nadobúdania kvalifikácií, možnosti pre tých, ktorí predčasne ukončili 
dochádzku/zamestnaní učiaci sa 

3. rýchlejšia zmena kvalifikácií 

4. prenosnosť kvalifikácií (ich častí) naprieč systémami (hranice), naprieč kvalifikáciami, 
naprieč vzdelávacími cestami atď. 

 Úroveň trhu práce: 

1. dôveryhodnosť (overuje partnerská inštitúcia) 

2. v prípade kvalitnej spolupráce škola/zamestnávateľ – reflexia reálnych  

 potrieb 

1. skrátenie odbornej prípravy – rýchla adaptácia na nedostatkové zručnosti 

2. validácia – aj mimo „formálu“ 

 

Designed by Macrovector 

 



Čo teda ponúka ECVET? 

 Úroveň školy: 

1. dlhodobé partnerstvá 

2. schopnosť identifikovať potreby, tlmočiť do jazyka „vzdelávačov“ 

3. chápať kontext školy v širšom meradle 

4. flexibilnejšia adaptácia vzdelávacích programov - prenos poznatkov „domov“  

 

 Úroveň jednotlivca: 

1. vedomosti či zručnosti nadobudnuté v odlišnom kontexte (soft skills) 

2. odborná terminológia v cudzom jazyku 

3. „validný“ papier 

 



Riziká? Samozrejme... 

 Chýbajúci prehľad (databáza) vzdelávacích výstupov, jednotiek... Otázka postupného 
nadobúdania a kombinovania. 

 Veľa hodnotí po získanie ucelenej kvalifikácie. 



Čo ECVET potrebuje? 

 Kvalitnú spoluprácu škola – okolie (zamestnávatelia, miestne autority...): naučiť sa 
„profitovať“, vidieť súvislosti v širšom kontexte   

 Systémový pohľad – prechod od „konečnej kvalifikácie“ (škola) k „neobmedzenej“ 
kvalifikácii (obmieňajúcej sa, doplňovanej, rozširovanej, prenositeľnej) 

 



Užitočné odkazy 

 Návrh nového odporúčania (SK): https://www.minedu.sk/data/att/10053.pdf 

 Európsky kvalifikačný rámec: https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-
page 

 Slovenský kvalifikačný rámec: 
https://www.minedu.sk/data/files/289_Narodny%20kvalifikacny%20ramec%20SR_final
.pdf 

 ECVET projekty: http://www.ecvet-projects.eu/ 

 SAAIC – ECVET: http://www.erasmusplus.sk/ecvet/index.php?sw=3&log=0  
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ. 

alexandra.junaskova@saaic.sk  


