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Otázky, otázky, otázky

Pracujete s 

kvalifikáciami?
Čo je 

kvalifikácia?

Čo je 

kvalifikačný 

rámec?

Na čo slúži?
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ECVET  VČERA  A  DNES

Blok 1



Ako to začalo...

 2008, 2009:

EÚ – kvalifikácie, kvalita, kredity, vzdelávacie 

výstupy... 

SR –zákon o celoživotnom vzdelávaní

Postoj MŠ v 2007: „detailné, jasné a presné 

spracovanie jednotiek kvalifikácií... “.

▪ Žiadne kredity.

▪ Čo sú vzdelávacie výstupy?



Kvalifikácia

EQF/NQF

uznanie

EuropassECVET

EQAVET



Kvalifikácia

úroveň

uznanie

certifikáciaflexibilita

kvalita



Štúdia uskutočniteľnosti

 https://www.erasmusplus.sk/ecvet/module

s/dokumenty/ECVET_feasibility_study_fo

r_Slovakia.pdf

 Projekty CREDCHEM, RAILVET, VQTS, 

MOVET...

 „kvalifikačné vákuum“

 Rozdielne postoje stakeholderov

https://www.erasmusplus.sk/ecvet/modules/dokumenty/ECVET_feasibility_study_for_Slovakia.pdf


 „školáci“:

 “I think to a large extent justified … fears

concerning opening of formal system to

nonformal alternatives ... as now we

cannot ensure or measure the quality of

outcomes of non-formal education or

their acceptance by potential employers”;

 “ECVET implementation currently

threatens the quality of formal VET and

therefore we propose to focus exclusively

on mobility”.



 „neškoláci“:

 “… the greatest benefit would be to
clearly define qualifications that could
help the assertion of learners into the
labour market”;

 “achieving common understanding of
working positions and respective tasks to
do in respective working positions in each
EU Member State; using identical names
to the same occupation Europe-wide; and
especially to agree on skills needed for
the working position”.



...dnes

 Takmer výhradne iba na mobility do 

zahraničia (Erasmus+)

 Takmer žiadne povedomie 

 Zvyšujúca sa kvalita popisu vzdelávacích 

výstupov

 Stále minimálne (takmer žiadne) zapojenie 

zamestnávateľov
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Kvalifikácia

úroveň

uznanie

certifikáciaflexibilita

kvalita



Orientácia na...

 kvalifikáciu...

 snaha o detailný popis vzdelávacích 

výstupov

 prehľadné dokumentovanie 

nadobudnutých zručností

 hodnotenie zamestnávateľom

 certifikáty



Potenciál v...

 jednotkách: „fragmentácia“ kvalifikácií na 

menšie časti:

- modularizácia vzdelávania

- postupnosť nadobúdania (napr. škola + 

prax)

 overovaní





 Zdroj: http://blog.agroknow.com/?p=3952

http://blog.agroknow.com/?p=3952
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ĎAKUJEME ZA 
SPOLUPRÁCU!

alexandra.junaskova@saaic.sk


