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Hodnocení ZZ

Hodnocení ZZ a jejích příloh (JVU, zprávy účastníků) 
podle 3 kritérií:

• Relevance – např. plnění cílů a dalších parametrů 
projektu

• Kvalita – např. úplnost, výstižnost, JVU, naplnění 
principů ECVET (např. validace a uznání bez 
přezkušování)

• Diseminace a dopady – např. způsoby diseminace, 
využití výsledků

Hodnocení dodržení zásad ECVET ve všech kritériích, 
nejvíce u 2. kritéria



Hodnocené informace o ECVET v ZZ 

O přípravách stáže:

1. Jak probíhala komunikace mezi vysílající a přijímající 

organizací a jejich spolupráce při tvorbě JVU?

2. Jak se projednávalo určování osob pro hodnocení 

stážistů?

3. Jak tato jednání probíhala v případě účasti 

zprostředkující organizace v projektu?

4. Kdo vypracovával návrhy JVU?  



Hodnocené informace o JVU

1.  Kolik JVU bylo vypracováno/použito a které to byly?

2.  Kteří stážisté používali které JVU? 

3.  Do jaké míry byl při realizaci stáží dodržen obsah 

JVU?

4.  Jaké byly důvody případného nedodržení obsahu 

JVU?

5.   Byly k JVU přiloženy formuláře hodnoticích 

záznamů?



Hodnocení kvalityJVU

1.  Mají JVU požadovanou obsahovou strukturu?

2.  Je v JVU uveden kód a název profesní kvalifikace, k 

níž se obsah JVU vztahuje?

3.  Mají JVU výstižné názvy?

4.  Jaká je míra konkrétnosti formulací výsledků učení v 

JVU?



Hodnocení procedury hodnocení 
stážistů

1. Kdo splnění výsledků učení u jednotlivých stážistů 

hodnotil?

2. Jak probíhalo hodnocení stážistů (např. kdy byli 

hodnoceni?

3. Byly při hodnocení použity všechny úkoly uvedené v 

hodnoticím záznamu?

4. Byli stážisté hodnoceni i po návratu vysílající 

organizací?



Validace a uznávání výsledků učení 

1. Jak proběhla procedura validace osvojených 

výsledků učení? 

2. Jak byly výsledky učení stážistů uznány (např. ve 

kterých předmětech)?

3. Kdy došlo k uznání výsledků učení stážistů?

4. Byl použitý Europass mobilita?



Hodnocení ECVET při diseminaci a 
dopadech 

1. Byly šířeny i získané poznatky a zkušenosti týkající 
se využívání ECVET?

2. Jak byly tyto poznatky a zkušenosti šířeny?

3. Ve kterých cílových skupinách byly šířeny?

4. Byly získané poznatky a zkušenosti využity ke 
zlepšení výuky? Jak?

5. Dojde/naplánoval realizátor v návaznosti na projekt  
úpravy ŠVP nebo tematických plánů?

6. Mělo využití ECVET nějaký významný dopad?  



Další informace o ECVET v ZZ

Diskuse: pozitivní (negativní) zkušenosti 

s využíváním ECVET



Děkuji za pozornost

www.dzs.cz

www.naerasmusplus.cz

http://www.dzs.cz/
http://www.naerasmusplus.cz/

