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Európsky systém (prenosu) kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) 

   ECVET - čo a prečo... 

   Štúdia uskutočniteľnosti ECVET v SR 
http://web.saaic.sk/naforfil/modules/dokumenty/ECVET_feasibility_study_for_Slovakia.doc 

   Národný rámec pre Slovensko 

   Odporúčania  

  Scenár prezentácie  

http://web.saaic.sk/naforfil/modules/dokumenty/ECVET_feasibility_study_for_Slovakia.doc
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Európsky systém (prenosu) kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) 

• Kodanská deklarácia (2002) - štyri nástroje 
• Maastricht, Helsinki, Bordeaux, Bruggy (komuniké) 

  

• Previazanosť s Europass, EQAVET, EQF 

• Europass - mobilita 

• EQAVET - manažment kvality 

• EQF - uľahčenie porovnávania kvalifikácií 
 

• Posilnenie dôvery a podpora mobility 

 ECVET - Kontext 
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Európsky systém (prenosu) kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) 

• ECVET je metóda umožňujúca, aby boli kvalifikácie opisované 
formou prenosných kumulovaných jednotiek vzdelávania 
(vedomosti, zručnosti a kompetencie), ktorým sa priraďujú 
kreditové body. 

 

• ECVET by mal umožniť transfer a kumuláciu výsledkov vzdelávania 
nadobudnutých ľuďmi prechádzajúcimi z jedného vzdelávacieho kontextu 
do druhého, z jedného systému kvalifikácie do druhého. 

 
 

• ECVET bude založený na dobrovoľnej účasti členských štátov a 
zainteresovaných subjektov v príslušných kvalifikačných systémoch a 
odbornom vzdelávaní a príprave. 

 

• ECVET bude mechanizmom na podporu synergie medzi poskytovateľmi 
vzdelávania a bude podporovať spoluprácu medzi partnerskými 
organizáciami s cieľom umožniť prenos a kumuláciu vzdelávacích kreditov. 

 Princípy ECVET... SEC(2006) 1431 Brusel, 31.10.2006 
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Európsky systém (prenosu) kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) 

• Cieľom je vybudovať systém, pri ktorom je možné 
získavať kvalifikácie bez ohľadu na to, či sa 
vedomosti, zručnosti a kompetencie nadobudli  
formálnym, neformálnym alebo informálnym 
vzdelávaním sa.  

 

• Je nástrojom výmeny informácií na pomoc 
jednotlivcom, aby využívali výhody získaného 
vzdelania, predovšetkým v rámci nadnárodnej 
mobility. 

 ECVET - čo a prečo... SEC(2006) 1431 Brusel, 31.10.2006 
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Európsky systém (prenosu) kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) 

Štúdia uskutočniteľnosti ECVET v SR 
http://web.saaic.sk/naforfil/modules/dokumenty/ECVET_feasibility_study_for_Slovakia.doc 

(Juraj Vantuch, Dagmar Jelínková, 2002 - marec 2012) 

  Pôvodný motív : 
Paralela s vysokoškolským prostredím (ECTS) 
1 ECTS  bod = cca 30 hodín práce, cca 60 ECTS bodov ročne 
“ECVET will in the medium term be integrated with the European Credit Transfer System for 
higher education.”  (EC 2004) 
 

 

Kontakt s praxou: 
Konzultácie s členskými krajinami 
Štúdie ECVET Connexion a ECVET Reflector; www.ecvet.net ...SK !!! 
Pilotné projekty http://www.ecvet-projects.eu (CREDCHEM) 
Projekty Leonardo da Vinci (240) http://www.adam-europe.eu 
 

Národné kontaktné body - EN, DE 
http://www.ecvet.org.uk/Default.aspx ; http://www.ecvet-info.de/   

http://web.saaic.sk/naforfil/modules/dokumenty/ECVET_feasibility_study_for_Slovakia.doc
http://www.ecvet.net/
http://www.ecvet-projects.eu/
http://www.ecvet-projects.eu/
http://www.ecvet-projects.eu/
http://www.adam-europe.eu/
http://www.adam-europe.eu/
http://www.adam-europe.eu/
http://www.ecvet.org.uk/Default.aspx
http://www.ecvet-info.de/
http://www.ecvet-info.de/
http://www.ecvet-info.de/


Európsky systém (prenosu) kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu - 2008 

Juraj Vantuch 
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Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) 

Národný rámec pre Slovensko (1) 

  

  

 

  

Slovensko má sťaženú implementáciu ECVET v dôsledku 
• malého počtu expertov s medzinárodnou skúsenosťou 
• meškania NSK založenej na identifikácii vzdelávacích výsledkov     
• neexistencie banky hodnotiacich nástrojov vzdel. výsledkov  
• nedostatočného nadsektorového prístupu ku kvalifikáciám. 
Prenos v rámci ECVET-u má byť prioritne zameraný na 
vzdelávacie výsledky a nie kreditové body.   
Transfer kreditových bodov umožňovať ako doplnkovú aktivitu 
predovšetkým pri mobilitách s krajinami s existujúcim kreditovým 
systémom (napr. UK). 
Neodporúča sa usilovať o univerzálny kreditový systém. 
ECTS a ECVET, terciárne a sekundárne OVP, pokladáme za 
esenciálne odlišné vzdelávacie prostredia. 
 Nedoriešené vzťahy (a legislatíva) DiS. (VOV) – Bc. 
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Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) 

Národný rámec pre Slovensko (2) 

  

  

 

  

Diskusia o identifikácii vzdelávacích výsledkov a úsilie o ich 
precizáciu  je hodnotou samo osebe; vedie k hlbšiemu porozumeniu 
požiadaviek na kvalifikovanosť a na samotné vzdelávanie/učenie. 

 

Treba akceptovať aj holistický prístup, nie vždy musí byť kvalifikácia 
kompozíciou jednotiek (unit) a program vzdelávania kompozíciou 
modulov s jednoznačne identifikovanými vzdelávacími výsledkami. 

 

Potrebujeme študovať know-how identifikácie vzd. výsledkov 
• CREDCHEM - matice  
• MOVET I,II  - revidovaná taxonómia Bloom (Buchalik, Schelten) 
• Pozri “Assessment of learning outcomes in the context of ECVET 

implementation for transnational mobility“ na 

http://www.ecvetprojects.eu/Documents/Note%20on%20assessment%20revised.pdf .  

http://www.ecvetprojects.eu/Documents/Note on assessment revised.pdf
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Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) 

Národný rámec pre Slovensko (3) 

  

  

 

  

Prínosom projektov zameraných na ECVET môže byť overovanie 
technikalít podporujúcich mobility, najmä funkčnosti   

• Dohody o vzdelávaní - ustanovujúcej ciele mobility 
• Memoranda porozumenia - akceptovanie know-how hodnotenia (a 

činností rezultujúcich do uznania) vzdelávacích výsledkov 
• Osobného transkriptu - záznamu o nadobudnutých vzd. výsledkoch 
 Premyslieť zintenzívnenie pomoci Národného strediska Europassu 

školám a iným účastníkom mobility pri vydávaní dokumentu 
Europass - mobilita a pri spracúvaní Dohody o vzdelávaní a 
Personálneho transkriptu.  

Pripustiť mobility bez ambície na inštitucionalizáciu prenosu 
kreditov (a následné uznávanie kvalifikácie). Vhodné formy „Dohody 
o vzdelávaní“ by však mali byť súčasťou zabezpečenia každej 
mobility. 

  



 Kľúčové politiky EÚ v oblasti vzdelávania a ich implementácia v projektoch na Slovensku   

Juraj Vantuch, vantuch2011@gmail.com 

Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) 

Národný rámec pre Slovensko (4) 

  

  

 

  

Vytvorenie NSK a prepojenia s NKR vyžaduje rozsiahlu prácu na 
identifikácii vzdelávacích výsledkov a projekty ECVET môžu byť v 
tomto veľmi užitočné. 

 

Procedúry hodnotenia individuálnych vzdelávacích výsledkov, ale aj 
(jednotiek) kvalifikácií vyžaduje brať do úvahy aj zabezpečovanie 
kvality. 

 

Potrebné je podporiť koherenciu práce národných referenčných 
bodov kodanských nástrojov a iniciatív a politík týkajúcich sa 
EQAVET-EQF-ECVET- Europassu.  
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Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) 

 Odporúčania    

ECVET publikácie   
Manuál časť 1 ECVET Otázky a odpovede   
http://www.ecvet-team.eu/sites/default/files/ecvet_qna_web_21_04_2010_11.pdf 

Manuál časť 2 Mobilita 
http://www.ecvet-team.eu/sites/default/files/ecvet_mobility_guide_2012.pdf  

Manuál časť 3  Využitie ECVET na podporu CŽV 
http://www.ecvet-team.eu/sites/default/files/using_ecvet_to_support_lll.pdf  
 

Periodické magazíny  na http://www.ecvet-team.eu/en/content/magazines-ecvet 

Periodické syntézy  - CEDEFOP 

 

  

  

 Zameranie ECVET aktivít 1. Mobility  2. Reforma OVP 
Prenos kreditov ako vzdelávacích výsledkov, nie bodov! 

 Credit Transfer System  Credit System  

http://www.ecvet-team.eu/sites/default/files/ecvet_qna_web_21_04_2010_11.pdf
http://www.ecvet-team.eu/sites/default/files/ecvet_qna_web_21_04_2010_11.pdf
http://www.ecvet-team.eu/sites/default/files/ecvet_qna_web_21_04_2010_11.pdf
http://www.ecvet-team.eu/sites/default/files/ecvet_mobility_guide_2012.pdf
http://www.ecvet-team.eu/sites/default/files/ecvet_mobility_guide_2012.pdf
http://www.ecvet-team.eu/sites/default/files/ecvet_mobility_guide_2012.pdf
http://www.ecvet-team.eu/sites/default/files/using_ecvet_to_support_lll.pdf
http://www.ecvet-team.eu/sites/default/files/using_ecvet_to_support_lll.pdf
http://www.ecvet-team.eu/sites/default/files/using_ecvet_to_support_lll.pdf
http://www.ecvet-team.eu/en/content/magazines-ecvet
http://www.ecvet-team.eu/en/content/magazines-ecvet
http://www.ecvet-team.eu/en/content/magazines-ecvet
http://www.ecvet-team.eu/en/content/magazines-ecvet
http://www.ecvet-team.eu/en/content/magazines-ecvet
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