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Ciele projektu

Rozsah a obsah projektu

Produkty a výsledky

Vyvíjaný ECVET systém bude apli-

Podľa plánovaných cieľov, boli vyvinuté nasledujúce

kovaný na oblasti odborného

produkty a výsledky:

Projekt ESyCQ je financovaný Európskou

vzdelávania a zahŕňa všetky formy

komisiou v rámci programu celoživotného

učenia.

• Výsledky vzdelávania a opis pre 6 vybraných
kvalifikácií

vzdelávania.

• Realizácia výsledkov vzdelávania a popis v
Pre IT a obchodné profesie / kvalifikácie boli vybrané

Cieľom projektu je vyvinúť kompletný kreditný
systém ECVET vo vybranej oblasti odborného
vzdelávania, s cieľom zlepšiť transparentnosť,

nasledovné povolania:

• Vývoj testovacích otázok a posudzovanie scenárov

•

Predajca- špecialista v špedičných a

vybraných kvalifikácií

logistických službách

• Realizácia týchto prvkov v CEMES testovaní

•

Sekretárka

• Návrh pravidiel evaluácie

•

IT systémový predajca

•

Obchodný asistent so zameraním na

• Identifikácia / priradenie kreditov
• Metodika pre stanovenie dôležitosti prideľovania
bodov

kancelárske činnosti

porovnateľnosť a priepustnosť na zlepšenie
uznania odborných kompetencií v rôznych

databáze CEMES

• Prototyp internetovej platformy CEMES pre
•

národných úrovniach ako aj v rámci Európy.

Obchodný asistent špecializujúci sa na
spracovanie informácií

•

Správca siete (IHK)

podporu ECVET
• Katalóg požiadaviek pre posudzovanie
internetových riešení v rámci ECVET

Úspešný výber kvalifikácií predpokladá, že definované
Zdôvodnenie

výsledky učenia sa môžu byť porovnateľné. Boli
zámerne vybrané profesijné oblasti, v ktorých

Dňa 18. Júna 2009 Európsky parlament a
Rada Európskej únie, odporúčili vytvorenie
európskeho kreditného systému pre odborné
vzdelávanie a prípravu (ECVET).

Pre viac informácií, prosím navštívte:

informálne a neformálne učenie je typické.
www.ecvet-professional.eu

