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Cíl workshopu
• ECVET v programu Erasmus+

• Nové trendy v ECVET

• Šablony: jednotky výsledků učení, hodnoticí formuláře, 
změny

• Dokumenty: Memorandum o učení, Smlouva o učení

• ECVET v závěrečné zprávě – výměna zkušeností

• Komunikace s partnery, hodnocení, validace, uznávání 

- prakticky zaměřené setkání 

- výměna zkušeností za účasti týmu expertů ECVET při DZS, 
pracovníků DZS a dalších odborníků

- předvedení jednotek výsledků učení



Národní tým expertů ECVET
Hlavní aktivity:

• příprava informačních a propagačních materiálů

• konzultační služby, podpora a poradenství cílovým skupinám

• účast expertů na informačních seminářích a diseminačních akcích

• praktická doporučení pro vytváření jednotek výsledků učení (JVU)

• průzkumy mezi příjemci grantů - výhody a úskalí začleňování prvků ECVET

• mezinárodní spolupráce, síťování a výměna zkušeností

Interní pracovníci DZS:

Mgr. Helena Slivková - Dům zahraniční spolupráce

Externí pracovníci při DZS:

Ing. Jaromír Coufalík CSc.; Mgr. Lenka Crouchley - Národní ústav pro vzdělávání; 

Mgr. Martina Kaňáková - Národní ústav pro vzdělávání; Ing. Miloš Rathouský - Svaz průmyslu a dopravy ČR; PhDr. Hana 

Slámová, Ph.D.; PhDr. Alena Tříšková – ČVUT

Odborná podpora týmu:

Mgr. Olga Pupová – Dům zahraniční spolupráce (Klíčová akce 2)

Mgr. Pavlína Kroužková – Dům zahraniční spolupráce (Klíčová akce 1)

Mgr. Kateřina Lisnerová – Dům zahraniční spolupráce (Klíčová akce 1)

Administrativní podpora týmu:

Stanislava Frýdlová – Dům zahraniční spolupráce 

Veronika Šišmová – Dům zahraniční spolupráce



Střednědobé hodnocení 
ECVET 2014 - 2017

Zhodnocení dosavadní činnosti výsledků 
za 1. polovinu období 2014 - 2020

Hlavní závěry:

• Implementace ECVET v ČR výrazně 
pokročila

• Zvýšila se kvalita využívání ECVET

• Činnost týmu ECVET se osvědčila

• Slabá implementace ECVET v 
odborném vzdělávání dospělých 
(zaměstnaných                                        
i nezaměstnaných) 



ECVET v projektech mobility

Výzva
Počet schválených 

žádostí

Počet schválených 

žádostí s ECVET

Podíl 

schválených 

žádostí s ECVET

2014 147 63 43 %

2015 122 92 75 %

2016 119 113 95 %

2017 136 134 99 %

2018 119 119 100 %



Rok 2018
Hlavní cíle:

• Zkvalitňování obsahu zahraničních stáží pro žáky a pracovníky 

prostřednictvím nástroje ECVET za metodické podpory národního týmu ECVET

• Vyšší počet kvalitních jednotek výsledků učení vytvořených školami pro 

zahraniční stáže a jejich využití v tuzemských školních vzdělávacích programech

Činnosti k jeho naplnění:

• účast ECVET expertů na akcích a seminářích;

• poskytování konzultací k jednotkám výsledků učení (osobní/písemné/on-line);

• webináře;

• FAQ;

• zpracování analýzy závěrečných zpráv

• účast expertů na monitorovacích návštěvách v ČR a v zahraničí



Děkuji za pozornost

www.dzs.cz

www.naerasmusplus.cz

ecvet@dzs.cz

http://www.dzs.cz/
http://www.naerasmusplus.cz/
mailto:ecvet@dzs.cz

