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Základní pojmy ECVET

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET)
je nástroj k podporování vzájemné důvěry a mobility v odborném
vzdělávání a přípravě.
ECVET podporuje celoživotní učení, mobilitu učících se v Evropě
a ﬂexibilitu vzdělávacích cest vedoucích k získání kvaliﬁkace.
Umožňuje přenos, uznávání a shromažďování zhodnocených výsledků
učení jednotlivců.
Princip ECVET

ECVET umožňuje popisovat kvaliﬁkace jako soubory přenositelných
jednotek výsledků učení, které lze shromažďovat.
ECVET má usnadňovat hodnocení, validaci, uznávání a shromažďování
výsledků učení, kterých dosáhli lidé přecházející z jednoho učebního
kontextu do druhého, z jednoho systému kvaliﬁkací do druhého.

Jednotka výsledků učení
(jednotka)

Jednotka je složka kvaliﬁkace tvořená uceleným souborem znalostí,
dovedností a kompetencí, které mohou být ohodnoceny.
Kvaliﬁkace sestává z více jednotek, tvoří ji celý soubor jednotek.

Partnerství v ECVET,
přenos a shromažďování
výsledků učení

Cílem vytváření partnerství je vznik obecného rámce pro spolupráci
a tvorbu sítí mezi partnery stanoveného v memorandu o porozumění,
jímž se nastolí prostředí vzájemné důvěry.
Příslušné instituce a partneři zapojení do odborné přípravy vypracují
postupy a pokyny pro hodnocení, validaci, shromažďování a uznávání
jednotek výsledků učení.
Jednotky výsledků učení dosažené v určitém prostředí jsou hodnoceny
a při úspěšném hodnocení přeneseny do jiného prostředí. V tomto
druhém prostředí jsou validovány a uznány příslušnou institucí jako
součást požadavků na kvaliﬁkaci, kterou chce daná osoba získat.

Smlouva o učení
a osobní záznam

Za účelem přenosu kreditu, jehož se účastní dva partneři a jeden mobilní
učící se, je mezi oběma příslušnými institucemi a učícím se v rámci
memoranda o porozumění uzavřena smlouva o učení. Tato smlouva
by měla rozlišovat mezi příslušnou „domácí“ a „hostitelskou“ institucí
a upřesňovat konkrétní podmínky pro období mobility, například:
• totožnost učícího se,
• dobu trvání mobility,
• výsledky učení, jichž má být dosaženo.
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Vymezení nejvýznamnějších související pojmů
Kvaliﬁkace

Formální výsledek hodnocení a validace, který je získán v okamžiku, kdy
příslušný orgán stanoví, že jedinec dosáhl výsledků učení podle daných
standardů.

Výsledky učení

Vyjádření nebo prohlášení o tom, co učící se zná, čemu rozumí a co je
schopen po dokončení procesu učení vykonávat.

Jednotka výsledků učení
(jednotka)

Složka kvaliﬁkace, která je tvořena uceleným souborem znalostí,
dovedností a kompetencí, které mohou být ohodnoceny.

Kredit za výsledky učení
(kredit)

Výsledky učení jednotlivce, které byly ohodnoceny a které je možné
shromažďovat za účelem dosažení kvaliﬁkace nebo přenést do jiných
vzdělávacích programů či kvaliﬁkací.

Hodnocení výsledků učení

Metody a postupy, jejichž pomocí je zjišťováno, do jaké míry učící se
skutečně dosáhl daných znalostí, dovedností a kompetencí.

Validace výsledků učení

Proces potvrzení, že dané ohodnocené výsledky učení, jichž učící se
dosáhl, odpovídají speciﬁckým výsledkům, které mohou být požadovány
pro udělení jednotky nebo kvaliﬁkace.

Uznání výsledků učení

Postup, při němž jsou udělením jednotek úředně potvrzeny dosažené
výsledky učení.

Domácí instituce

Instituce, která bude ověřovat a uznávat výsledky učení, jichž učící se
dosáhl.

Hostitelská instituce

Instituce, která poskytuje odbornou přípravu, v jejímž rámci jsou
příslušné výsledky učení dosaženy, a která dosažené výsledky učení
hodnotí.

Osobní záznam

Dokument, v němž jsou popsány ohodnocené výsledky učení učícího
se a udělené jednotky ECVET. Tento dokument si učící se přinese zpět
domů po dokončení mobility.

Memorandum o porozumění

Dohoda mezi příslušnými institucemi, která stanoví rámec pro přenos
kreditu. Formalizuje partnerství ECVET tím, že potvrzuje vzájemný
souhlas s postavením a s postupy příslušných institucí. Stanovuje též
postupy pro partnerskou spolupráci.

Smlouva o učení

Dokument, který stanoví podmínky pro určité období mobility. Stanoví
pro jednotlivého učícího se, které výsledky učení a jednotky by měly být
dosaženy. Tento dokument je vyhotoven před začátkem mobility.
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