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2000 – 2010
• Lisabonská stratégia (2000)

• Kodanský proces (2002 – 2010) - koordinácia hospodárskych politík 
a politík zamestnanosti s cieľom zabezpečovať rast a zamestnanosť.

• Posilnená spolupráca v OVP

• Maastricht 2004, Helsinki 2006, Bordeaux 2008, Bruges 2010

• posilnenie európskej spolupráce v oblasti odbornej prípravy, 

• zvýšenie transparentnosti, 

• zavedenie systémov uznávania kvalifikácií, 

• podpora kvality a atraktívnosti





Strategický rámec európskej spolupráce v oblasti 
odborného vzdelávania a prípravy (ET2020)
• princíp celoživotného vzdelávania, 

• prístup vzdelávacích výstupov 

• vzdelávanie vo všetkých kontextoch: formálnom, neformálnom aj 
informálnom.

4 ciele 

• zabezpečiť realizáciu celoživotného vzdelávania a mobility,

• zlepšiť kvalitu a účinnosť vzdelávania a odbornej prípravy,

• podporovať rovnosť, sociálnu súdržnosť a aktívne občianstvo,

• posilniť oblasti tvorivosti a inovácií vrátane podnikateľských 
zručností na všetkých úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy.
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Komuniké z Brug (2010) 

• Podpora účasti v odbornej prípravy;

• implementovať rámec EQAVET na zabezpečenie kvality v OVP;

• podporovať rozvoj odborných škôl s podporou miestnych a 
regionálnych orgánov;

• zaviesť stratégie internacionalizácie na podporu medzinárodnej 
mobility;

• zvýšiť spoluprácu s podnikmi, 

• Posilnená komunikácia o výhodách OVP.



Závery z Rigy (2015)

• Podporovať výučbu na pracovisku vo všetkých jej formách, so 
zvláštnym dôrazom na učňovské vzdelávanie - Európske združenie 
učňovskej prípravy 

• Ďalej rozvíjať mechanizmy zabezpečenia kvality OVP v súlade s 
odporúčaním EQAVET

• Poskytnúť ďalšiu podporu pre kľúčové zručnosti 

• Flexibila, poradenstvo a a validácia neformálneho a informálneho

• Vzdelávania (EKR, ECVET, urnávanie NIU).

• profesionálneho rozvoja učiteľov OVP, majstrov a inštruktorov



ODPORÚČANIE RADY (2018) - Európsky rámec 
pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu
• Flexibilné možnosti a mobilita. 

• Vstupné požiadavky na učňovskú prípravu by mali zohľadňovať 
relevantné informálne učenie sa a neformálne vzdelávanie a/alebo 
prípadne absolvovanie prípravných programov. Kvalifikácie 
nadobudnuté prostredníctvom učňovskej prípravy by sa mali zahrnúť 
do kvalifikačných rámcov uznávaných na vnútroštátnej úrovni 
priraďovaných k európskemu kvalifikačnému rámcu. Učňovská 
príprava by mala umožniť prístup k iným možnostiam vzdelávania, a 
to aj na úrovni vysokoškolského vzdelávania a vyššej odbornej 
prípravy, rozvoja kariéry a/alebo prípadne akumulácie jednotiek 
vzdelávacích výstupov. Nadnárodná mobilita učňov, buď na 
pracovisku alebo v inštitúciách vzdelávania a odbornej prípravy, by sa 
mala postupne presadzovať ako súčasť kvalifikácie učňovskej prípravy



ECVET 
• 2009 – Odporúčanie Rady EÚ  a Európskeho parlamentu z 18. júna 

2009 o vytvorení Európskeho systému kreditov pre OVP - systém 
„určený na uľahčenie prenosu, uznávania a zhromažďovania 
posúdených výsledkov vzdelávania osôb, ktoré sa usilujú získať 
kvalifikáciu“. 

• popis kvalifikácií formou vzdelávacích výstupov, resp. ich jednotiek, 
ktoré umožňujú učiacim sa: 

• prenášať dosiahnuté vzdelávacie výstupy z rôznych prostredí

• uznanie získaných vzdelávacích výstupov inštitúciou, 

• akumuláciu vzdelávacích výstupov učiaceho sa pre potreby 
získania kvalifikácie. 



Nový program pre Európu v oblasti zručností 
(2016-2019) 

• Digitálna transformácia

• Nesúlad v oblasti zručností

• Starnutie populácie 

• Rozdielna kvalita OVP v EÚ 

• Pomalá reakcia systémov na zmeny (napr. OVP)

• Dôležitosť vzdelávania mimo formálneho systému



Revízia ECVET 

• Revízia odporúčania o ECVET s potrebnými zmenami; 

• zlúčenie ECVET s inými existujúcimi nástrojmi; 

• začlenenie ECVET do širšej európskej stratégie v OVP; 

• zosúladenie ECVET s podobnými nástrojmi v vysokoškolskom 
vzdelávaní 

• vytvorenie európskeho rámca pre prenos výsledkov 
vzdelávania a flexibilné vzdelávacie cesty.



Revízia ECVET 

1. posilnenie technických nástrojov využívaných pri 
mobilitách s prvkami ECVET – Memoranda o porozumení 
(Memorandum of Understanding) a Dohody o vzdelávaní 
(Learning Agreement), ktoré by sa stali súčasťou 
mobilitného nástroja v rámci programu Erasmus+. 

2. zahrnutie dokumentov používaných pri mobilitných 
aktivitách do nového konceptu Europass a ďalšia podpora 
prostredníctvom programu Erasmus+



Ďakujem za pozornosť 


