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Postup při vymezování jednotky ECVET na základě standardů v NSK

Postupný krok

Vysvětlující komentář a poznámky

1. Výběr profesní kvaliﬁkace

Záleží na potřebách zpracovatele a na jeho odborném zaměření.
První jednotky výsledků učení vznikají na základě NSK od roku
2014. Většina profesních kvaliﬁkací v NSK se tedy dosud nestala
podkladem pro vytvoření jednotky. Práce tvůrce jednotky tak
zpravidla nebude nijak ovlivněna činností jeho předchůdců.

2. Výběr odborné způsobilosti, která
bude základem pro vymezení
jednotky

Záleží na potřebách zpracovatele a vhodnosti dané odborné
způsobilosti být východiskem pro zpracování jednotky. Významným
faktorem je i struktura příslušné profesní kvaliﬁkace a logika
osvojování příslušných znalostí, dovedností a kompetencí.
Východiskem pro vytvoření jednotky může být jediná odborná
způsobilost. Pokud zpracovatel potřebuje pro stanovení jednotky
využít více odborných způsobilostí v NSK, může vhodným
způsobem modiﬁkovat v textu doporučené postupy a případně
konzultovat postupy s dalšími experty (www.ecvet.cz).
Z hlediska postupného vytváření systému jednotek výsledků učení
bude přínosem, pokud bude zpracováván větší soubor či celek
zaměřený na určitou část NSK. V jeho rámci mohou vzniknout
i jednotky, které budou složkami více profesních kvaliﬁkací.
Problematiku „průřezových jednotek“ bude řešit další verze
metodiky.

3. Převzetí základního rámce
vytvářené jednotky z NSK

Bez změny či nějakého dopracovávání je nutné převzít
z informačního systému NSK příslušnou odbornou způsobilost, její
postavení v rámci profesní kvaliﬁkace i schválený způsob a kritéria
hodnocení. Dána je i úroveň kvaliﬁkace.
Postupy při přebírání většího počtu odborných způsobilostí bude
podrobněji řešit další verze metodiky.
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4. Podrobný popis výsledků učení

Vlastní tvůrčí přínos zpracovatele k vytváření systému jednotek.
Možné přístupy jsou popsány v příslušné části metodilky.

Vyplnění jednotného formuláře pro zápis a jeho ﬁnální kontrola.

5. Zpracování úplného popisu
jednotky výsledů učení

V této fázi je hlavní úkol splněn a je možné začít jednotku či
jednotky využívat.

Pro využití k popisu jednotek výsledků učení je připraven prázdný formulář (šablona):
Kód a název jednotky výsledků
učení

xxx

Název kvaliﬁkace,
k níž se jednotka vztahuje

xxx

Úroveň kvaliﬁkace

xxx

Výsledky učení,
které jednotka obsahuje

Způsoby ověření
výsledků učení

Znalosti

Dovednosti

Kompetence

xxx

xxx

xxx

xxx

6. Žádost o zařazení jednotky do
systému jednotek výsledků učení
vytvářených v ČR na základě NSK

Pokud zpracovatel chce umožnit dalším zájemcům využívání
vytvořené jednotky, může požádat NÚV o zařazení do systému.
NÚV zajistí – prostřednictvím Koordinačního centra pro ECVET
a ve spolupráci s MŠMT – posouzení návrhu, případnou úpravu
a stanovení jednoznačného kódu jednotky. Pokud úspěšně
proběhnou všechny stanovené aktivity, bude popis jednotky
zpřístupněn všem potenciálním uživatelům.
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