ECVET CMF – Rámec úrovně způsobilosti pro organizace
kompetentní v oblasti Evropského systému kreditů pro odborné
vzdělávání a přípravu
Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) je významným nástrojem
strategického rámce evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě (ET 2020) pro
zvyšování úrovně mezinárodní spolupráce v této oblasti. Systém má vést k uznávání kvalifikací a
výsledků vzdělání a umožňovat mládeži i dospělým celoživotní učení a mobilitu ve vzdělávání.
Monitorovací zprávy Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání z let 2010, 2011, 2012
a 2013 ukazují, že členské státy Evropské unie už se zaváděním ECVET začaly
(http://www.cedefop.europa.eu/ en/tags/ecvet). Členové pracovních skupin ECVET ovšem ve velké
míře sdílejí názor, že je třeba vytvořit jednotné zásady na podporu formulace strategií a
vzájemného učení.
ECVET je naprosto zásadní pro rozvoj systémů odborného vzdělávání a získávaní kvalifikací,
zároveň ale jeho implementace představuje komplexní proces a náročnou výzvu. Z tohoto důvodu
roste potřeba vytvoření zásad rozvoje ECVET a formování smyslu pro sdílení zodpovědnosti za
proces implementace. Za tímto účelem začal projekt ECVET STEP (http://ecvet-step.eu) vytvářet
Rámec úrovně způsobilosti k využívání ECVET (ECVET CMF), který má sloužit jako nástroj
pro organizace, které chtějí využívat ECVET a používat na cestě k dosažení označení „Instituce
způsobilá k využívání ECVET“ přístup, jehož základem jsou jednotlivé na sebe navazující kroky
umožňující kontrolu kvality.
Jádrem ECVET CMF je metodika hodnocení pozice organizace a její připravenosti na zavedení
ECVET a konkrétních akcí směřujících k nepřetržitému a měřitelnému zlepšování procesu zavádění
tohoto systému. CMF byl navržen tak, aby organizace zabývající se odborným vzděláváním a
přípravou (od organizací zaměřených na zemědělství po organizace z jiných oblastí) pochopily a
dokázaly využívat přínosů ECVET ve svůj prospěch a zároveň mohly sledovat svůj výkon a
zajišťovat kontrolu kvality zavádění systému ECVET do existujících procesů a pracovních postupů.
ECVET CMF je adaptací známého Modelu zralosti (CMM), který se původně používal při vývoji
softwaru a později byl rozpracován do Modelu zralosti organizace (CMMI) a aplikován v dalších
oblastech podnikání.
Více informací je k dispozici v online návodu ECVET STEP: http://ecvet-step.eu/toolkit
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