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Národní tým ECVET expertů

Začlenění ECVET do 
programu Erasmus+

• Sestavení národního 
týmu ECVET expertů

• Činnosti týmu: 

-informační aktivity
-odborné činnosti
-zahraniční aktivity
-spolupráce

zlepšení 
informovanosti o ECVET

rozšíření využití ECVET 
v projektech mobility

zaměření se na proceduru 
hodnocení, validace 

a uznávání výsledků učení

spolupráce s představiteli 
služeb zaměstnanosti (ÚP)

využití ECVET ve všech 
projektech mobility

ECVET a dlouhodobé mobility

začleňování klíčových 
kompetencí do JVU

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020



Národní tým ECVET expertů - výsledky

Výzva 
2014

Výzva 
2015

Výzva 
2016

Výzva 
2017

Výzva 
2018

Výzva 
2019

Výzva 
2020

Procento 
schválených 
projektů 
s ECVET

42,8 % 75,4 % 95 % 98,5 % 100% 99,3 % 98,6 %

Využití ECVET v Projektech mobility

9
publikací

29
článků

90
akcí

9
výzkumů



Hlavní zásady ECVET

• Očekávané výsledky učení se shlukují do jednotek 
výsledků učení (a jejich osvojení se zaznamená do 
hodnoticích formulářů)

• Žáky/studenty na závěr stáže hodnotí výhradně zástupce 
přijímající organizace

• Vysílající organizace účastníkům stáže  osvojené výsledky 
učení uznává 



Hlavní zásady ECVET



Přínosy ECVET

 Nástroj pro zajištění transparentnosti a kvality stáže

 Podpora flexibilní vzdělávací cesty jednotlivce

 Zapojení všech aktérů

 Podporuje celoživotní učení, rozvoj odborných 
dovedností a klíčových kompetencí

 Využití principů v praktickém vyučování (WBL)



Zajištění kvality v projektech mobilit 

www.eqavet.eu; www.eqavet.cz

Plánování 
(koncepce mobilit ve vztahu k celkové strategii školy,  
naplánování obsahu stáže a podání projektové žádosti)

Realizace stáže
(činnosti těsně před výjezdem, průběh stáže, vč. získání 
hodnoticího záznamu, Europass )

Vyhodnocení 
po návratu žáků/učitelů ze stáže (včetně validace a 
uznání získaných výsledků učení), zpětná vazba

Revize (zhodnocení a zpětná vazba)
Závěrečná zpráva, práce s dotazníky zpětné vazby, 
zhodnocení ve vztahu k celkové koncepci – změny v
kurikulu, řízení, posun a příležitost k dalšímu rozvoji 
školy

http://www.eqavet.eu/
http://www.eqavet.cz/


KONTAKTY

Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

+420 221 850 100

info@dzs.cz

www.dzs.cz

Instagram

www.instagram.com/dzs_cz/

Twitter

twitter.com/dzs_cz

Facebook  

www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace  

www.facebook.com/erasmusplusCR 

www.facebook.com/mladezvakci  

www.facebook.com/studyincz


