ECVET

a další evropské
nástroje na podporu
mobility

Chystáte se vyslat své žáky do zahraničí v rámci programu
Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava a zajistit jim
kvalitní praktickou stáž? Využijte všechny evropské nástroje
na podporu mobility, které Vám v tom mohou pomoci.
Definujte jasně obsah a cíle stáže a společně s partnerem (přijímající
organizací) vytvořte jednotku výsledků učení podle principů ECVET.
Nezapomeňte, že se svým zahraničním partnerem byste měli uzavřít
Memorandum o porozumění a pro každého žáka pak Smlouvu o učení.
Zaměřte se také na výběr vhodných účastníků stáže. Jedním z kritérií
výběru může být např. vypracování Europass – životopisu nebo
motivačního dopisu.
Jednotka výsledku učení musí obsahovat výsledky učení, které jsou
měřitelné, hodnotitelné a ve vztahu k reálné praxi. Jednotka by měla
obsahovat kritéria pro hodnocení dosažených výsledků učení.
Nevíte, jak výsledky učení správně definovat? Inspirujte se Národní
soustavou kvalifikací na www.narodnikvalifikace.cz, pilotní verzí
taxonomie ESCO, a slovníkem dovedností a kompetencí DISCO, který
je k dispozici ve 12 evropských jazycích. V jednotce uveďte, k jaké
úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF) je přiřazen obor vzdělání
absolventa stáže. Na rozdíl od názvu a kódu oboru vzdělání je úroveň
EQF srozumitelná pro zaměstnavatele a vzdělávací instituce doma
i v zahraničí a přispívá k možnosti porovnání kvalifikací v zemích EU.
Na závěr absolvované stáže žák projde hodnocením, které provádí přijímající organizace. Získané a ohodnocené výsledky učení jsou následně
žákovi zaznamenány do dokumentu Europass-mobilita. Tento dokument spolu s dalšími formuláři z portfolia Europassu, které popisují to,
co žák umí, využije při pracovním pohovoru u zaměstnavatele.
Žáka po návratu ze stáže není nutné znovu testovat nebo přezkušovat.
Tím je naplněn jeden z principů ECVETu – žákovi není prodlužována
jeho vzdělávací cesta.
Abyste se při dalších stážích vyvarovali opakování možných chyb a zlepšili kvalitu stáže, zrevidovali obsah a rozsah či náročnost jednotek výsledků učení, ale také samotnou spolupráci s partnerem, využijte cyklus
kvality podle zásad Evropského rámce pro zajištění kvality (EQAVET).
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ECVET
Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu
přispívá k přenosu a uznání znalostí, dovedností a kompetencí získaných v průběhu studijní nebo pracovní stáže doma či v zahraničí.
Přináší výhody jednotlivcům, školám i podnikům, protože:
jasně definuje obsah stáže
podporuje partnerství škol a podniků v procesu tvorby obsahu
stáže, následné realizace i konečného zhodnocení a uznání jejího
obsahu
zvyšuje transparentnost a srozumitelnost kvalifikací
zatraktivňuje odborné vzdělávání a přípravu
podporuje celoživotní učení
podporuje vzájemnou důvěru, ale i zodpovědnost zapojených
aktérů
Jednotka výsledků učení je složka kvalifikace, která je tvořena
uceleným souborem znalostí, dovedností a kompetencí, které lze
hodnotit a uznávat. Definuje konkrétní obsah stáže, ale i kritéria
pro hodnocení získaných výsledků učení. Na její tvorbě se podílí
vysílající a přijímající organizace.
Jednotka výsledků učení by měla obsahovat:
Název jednotky
Kód a název kvalifikace nebo oboru vzdělání
Úroveň kvalifikace podle EQF
Očekávané výsledky učení
Způsoby ověření výsledků učení (postupy a kritéria pro jejich
hodnocení)
Další údaje (např. body ECVET spojené s jednotkou, doba
platnosti jednotky nebo minimální vstupní požadavky)
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EUROPASS
Tento soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencích,
jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci i pracovních
zkušenostech pomáhá informovat zaměstnavatele i vzdělávací
instituce o tom, co jeho držitel umí.
Europass je jednotný v celé Evropě a je zdarma. Tím, že je
srozumitelný a přehledný, umožňuje svým uživatelům rychleji
si najít práci či studium doma nebo v zahraničí a uplatnit se tak
snáze v novém prostředí.
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Skládá se z:
jazykového pasu
dokladu o mobilitě
dodatku k osvědčení
dodatku k diplomu.
Životopis, motivační dopis a evropský pas dovedností je možné
vyplnit zdarma a jednoduše online na www.europass.cz,
a to ve všech oficiálních jazycích EU. Máte je vždy u sebe
(ať už na flash disku nebo na PC) a kdykoliv je můžete online
aktualizovat.

Europass tvoří:
Životopis
Životopis je ve všech členských zemích EU shodný. Je přehledný
a dobře strukturován, lze k němu vložit další dokumenty
a připojit také motivační dopis. Do životopisu je dokonce
možné nahrát informace z profilu LinkedIn a upravit je dle
potřeby.
Evropský pas dovedností
Lze ho doplnit dalšími doklady o znalostech a dovednostech
získaných během pracovní zkušenosti nebo dobrovolnické
práce, ale také např. jazykovými certifikáty či doklady
o absolvované stáži, kurzech, diplomy či osvědčeními,
ať už byly získány ve škole nebo mimo ni.

jazykový pas

europass-mobilita

evropský pas
dovedností

europass −
dodatek k osvědčení
europass −
dodatek k diplomu

Zdroj: Národní centrum Europass ČR
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Europass-mobilita

ESCO

Europass-mobilita je dokument, který zaznamenává
evropskou studijní stáž (může jí být např. studijní pobyt
v rámci výměnného programu, odborná praxe v zahraničí,
dobrovolnická práci v nevládních organizacích) a informuje
potenciálního zaměstnavatele nebo školu o zahraničních
zkušenostech jeho držitele.
vyplňuje jej vysílající organizace (např. škola, zaměstnavatel,
nevládní organizace, agentura) a hostitelská organizace
(škola, firma, nevládní organizace apod.)
obsahuje informace o absolvovaných jednotkách výsledků
učení a získaných dovednostech
dokument je možné vydávat v jakémkoli jazyce zemí EU
a lze jej vydat i zpětně

Evropská klasifikace dovedností, kompetencí, kvalifikací
a povolání (ESCO). Tento nástroj by měl v budoucnu
usnadnit především komunikaci všech aktérů zapojených do
mezinárodních mobilit a napomoci překlenout propast mezi
světem vzdělávání a trhem práce.

www.europass.cz
EUROPASS-MOBILITA
1. DRŽITEL DOKUMENTU EUROPASS-MOBILITA
Příjmení
(1) (*)

Jméno

ŠPÁTA

Fotografie

DUŠAN

(2) (*)

(4)

Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, země)
(3)

Zimní 19
566 01 Vysoké Mýto
Česká republika

Datum narození
(5)

Národnost

02

12

1997

dd

mm

rrrr

(6)

česká

Podpis držitele
(7)

Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné.

2. TENTO DOKUMENT EUROPASS-MOBILITA VYDÁVÁ
Název vydávající organizace
(8) (*)

Střední odborná škola cestovního ruchu

(9) (*)

Číslo dokumentu Europass-mobilita
CZ/00/2012/0357/001/IT/10

(10) (*)

Datum vydání
17
04
dd

Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné.

mm

2013
rrrr

Postupně vzniká online dostupná jednotná terminologie,
jenž by usnadnila hledání volných pracovních míst a orientaci
na evropském trhu práce.
V současnosti je na https://ec.europa.eu/esco dostupná pilotní
verze.

DISCO
On-line evropský slovník dovedností a kompetencí (Dictionary
of Skills and Competences) nabízí více než 104 000 termínů
a 36 000 vzorových frází popisujících dovednosti a kompetence
v 12 evropských jazycích (včetně češtiny).
Slovník nabízí vícejazyčnou a revidovanou terminologii pro
klasifikace, popisy a překlady dovedností a kompetencí. Je
kompatibilní s dalšími evropskými nástroji jako je EUROPASS,
ESCO, EQF a ECVET, podporuje mezinárodní srovnatelnost
dovedností a kompetencí v různých aplikacích jako jsou
životopisy nebo osobní e-portfolia, inzeráty a jejich vzájemné
párování, ale také srovnatelnost popisů kvalifikací a výsledků
učení.
Je zdarma přístupný na www.disco-tools.eu.
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Evropský rámec
kvalifikací (EQF)

Evropský rámec
pro zajištění kvality
(EQAVET)

8

vysokoškolské − doktorský studijní program

7

vysokoškolské − magisterský studijní program

6

vysokoškolské − bakalářský studijní program, vyšší
odborné vzdělávání (vč. konzervatoří)

základní vzdělání, střední vzdělání bez výučního listu,
střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2 roky)

1

základy vzdělání (základní škola speciální)
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u

Zdroj: Národní přiřazovací zpráva ČR, Praha 2011
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střední vzdělání s výučním listem (délka 3 roky)
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střední vzdělání s maturitní zkouškou (všeobecné,
s odborným výcvikem, odborné)
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programy krátkého cyklu (v ČR se teprve budou vytvářet)
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Dosažené vzdělávání

en

Úroveň EQF

á

Přiřazení úrovní počátečního vzdělávání v ČR k úrovni EQF

Ve všech aktivitách a krocích spojených s mezinárodní nebo
národní mobilitou (ať už při tvorbě jednotek výsledků učení,
psaní projektových žádostí, realizaci vlastní mobility osob,
atd.) se doporučuje aplikovat tzv. „cyklus pro zajištění kvality“
a dodržovat následující kroky:
plánování,
realizace (implementace)
hodnocení (evaluace)
přezkoumání (revize)

pl

je stupnice 8 úrovní kvalifikací, které jsou popsány pomocí
výsledků učení
umožňuje srovnávání a přiřazení národních kvalifikací
zaměstnavatelé a vzdělávací instituce získají rychlý přehled
o úrovni dovedností daného uchazeče
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Co prakticky znamenají při realizaci stáže jednotlivé
fáze cyklu:
Plánování
Na počátku je potřeba vyhledat partnery a společně vytvořit
jednotku výsledků učení. V ní je definováno, jaké očekávané
znalosti, dovednosti a kompetence má účastník stáže
dosáhnout. Jednotka jasně popisuje, jakým způsobem bude
prováděno hodnocení.
Realizace
V této fázi je potřeba zakotvit dohodnuté principy, podepsat
Memorandum o porozumění a naplánovat i uskutečnit
jednotlivé stáže. Zaznamenat hodnocení žáka na závěr stáže
a uznat získané výsledky učení vysílající školou bez nutnosti
dalšího přezkušování.

eqavet
ecvet
eqf

Hodnocení
Hodnocení průběhu stáže a vyhodnocení, zda jednotka
výsledků učení odpovídala svou délkou a náročností
schopnostem jednotlivých žáků (ze strany školy, podniku
i žáka) např. na základě krátkých dotazníků.
Přezkoumání
Zpracovat zpětnou vazbu, zajistit diskuzi zapojených aktérů,
provést analýzu a navrhnout postup změn v dalším období.
Více na www.eqavet.eu

esco

europass

disco

Kontakty:
Dům zahraniční spolupráce (DZS)
ECVET
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 850 100
E-mail: ecvet@dzs.cz
www.dzs.cz
www.naerasmusplus.cz

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení
nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise
neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
Spolufinancováno z programu Evropské unie Erasmus+
a z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

