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Prečo ECVET v mobilitných projektoch?

▪ podporuje tvorbu mobilitných partnerstiev ECVET 

▪ poskytuje rámcové (aj zmluvné) dokumenty 

▪ poskytuje metodiku na definovanie, hodnotenie a uznávanie vzdelávacích výstupov 

▪ vopred (už v procese prípravy prihlášky) stanovuje: 

➢jasné rozdelenie úloh, práv a povinností medzi členmi mobilitného partnerstva

➢presný obsah mobility
➢hodnotiaci systém pre hodnotenie dosiahnutých VV
➢spôsob uznania VV žiaka v domovskej škole    
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ECVET – dokumenty odporúčané NA

▪ Memorandum o porozumení (Memorandum of Understanding)

▪ Dohoda o vzdelávaní (Learning Agreement)

▪ Jednotka vzdelávacích výstupov

▪ Osobný záznam (Personal Transcript)

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

https://www.erasmusplus.sk/ecvet/
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Dokumenty nájdené v 120 schválených projektoch 2019

▪ Memorandum o porozumení v 107 projektoch (89,2%)

▪ Dohoda o vzdelávaní v 74 projektoch (61,7%)

▪ Definované vzdelávacie výstupy v 110 projektoch (91,6%)

▪ Jednotky vzdelávacích výstupov v 100 projektoch (83,3%) 

▪ Osobný záznam/hárok v 30 projektoch (25%)

▪ Zmienka o uznaní stáže (známka, prax, časť maturity...) v 54 projektoch (45%)

▪ Vzdelávacie výstupy definované ako program stáže, pracovné denníky...

▪ Rôzne „ECVET dotazníky“, hodnotenia spokojnosti a pod.



Porovnanie rokov 2018 a 2019
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