
EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU OSIĄGNIĘĆ  W KSZTAŁCENIU 
 I SZKOLENIU ZAWODOWYM  

 



                               Skąd pochodzi nazwa  
        ECVET? 

 

European Credit System for Vocational Education 
 and Training 

 czyli 

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu 
 i szkoleniu zawodowym 

vocation – ang. zawód, również powołanie  

vocational education – ang. kształcenie zawodowe 

credit – ang. zaliczenie ,uznanie, (również: punkty za uczestnictwo w zajęciach) 

 



                               Co to jest ECVET? 

Jest to narzędzie Unii Europejskiej, inicjatywa ponadnarodowa, służące do łatwej 
oceny rzeczywistych umiejętności ucznia lub pracownika. ECVET zapewnia 
przejrzystość i uznawalność umiejętności i kwalifikacji 

 

 

      Kto i kiedy posługuje się tym narzędziem? 
Są to osoby mobilne na europejskim rynku pracy, uczniowie kształcący się w różnych 
krajach europejskich, beneficjenci projektów edukacyjnych – uczestnicy mobilności. 

 

Celem systemu ECVET jest to, by np. uczniowie nie musieli ponownie potwierdzać efektów 
osiągniętych podczas mobilności, ani powtarzać kształcenia w tym zakresie.  

 

 



                             Na czym polega stosowanie 
                             narzędzia ECVET? 

 

System ECVET może występować w formie punktów ECTS ang. 
European Credit Transfer System - Europejski System Transferu 
Punktów ) przyznawanych za konkretne osiągnięcia 

    lub w formie opisowej.  

Tworzona jest dokumentacja precyzyjnie określająca treść kształcenia, 
jego przebieg, ocenę, proces walidacji oraz zdobyte kompetencje 
(konkretne umiejętności). 

 

 



                             Dokumenty stosowane w 

                                     systemie ECVET 

W projektach mobilności zagranicznych stosuje się:  

- Porozumienie o partnerstwie 

- Porozumienie o programie zajęć, które pozwalają lepiej zrozumieć cele 
mobilności  

- Efekty uczenia się, jakie uczniowie powinni uzyskać w trakcie mobilności, 

- Stosowane kryteria weryfikacji (ang. assessment criteria) 

- Dokumentacja walidacji 

- Europass mobilność, Europass CV, Europass Paszport Językowy 

- Tabela zawierająca zasady przyznawania punktów (credits) w przypadku 
porozumienia o stosowaniu punktacji ECTS. 

 

 

 



                        Forma opisowa efektów 
uczenia się 

 

 

Podstawowym założeniem systemu ECVET jest wykorzystywanie przy 
tworzeniu kwalifikacji podejścia opartego na efektach uczenia się. 
Efekty uczenia się opisują to, co dana osoba rozumie oraz potrafi 
wykonać.  

Forma wykazu umiejętności na dokumencie Europass Mobilność jest 
wyraźnie określona dla wszystkich wersji językowych, tym samym 
transparentna we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

 



              Czasowniki operacyjne, stosowane 

                  w dokumencie Europass Mobilność 

http://warsztatpracynauczycieli.blogspot.com/2016/12/czasownik
i-operacyjne.html 

Autor: Tomek Greczyło 



Walidacja 

Walidacja i uznawanie osiągnięć ma miejsce po powrocie osoby uczącej się do instytucji 

macierzystej. Celem walidacji jest sprawdzenie, czy efekty uczenia się zaplanowane w Porozumieniu 

o programie zajęć zostały osiągnięte, a proces weryfikacji efektów przebiegał zgodnie z ustaleniami.  

 

Podstawą do walidacji może być np. portfolio ucznia zawierające takie dokumenty, jak: 

 indywidualna karta oceny, dzienniczek praktyk, Indywidualny wykaz osiągnięć, wykonywane projekty 

(jeśli takie występowały), dokumentacja fotograficzna lub filmowa, prezentacje/indywidualnego 

wykazu osiągnięć (IWO). 

 

Etymologia wyrazu: 

Valid – prawidłowy, ważny 

Validation – uprawomocnienie, walidacja 
 
 



                                             Czy stosowanie efektów uczenia się może  
                                             przyczynić się do podniesienia jakości  
                                             mobilności? 
 

 

• Tak, gdyż podejście oparte na efektach uczenia się zapewnia lepsze 
zrozumienie i porównywalność osiągnięć zdobywanych przez uczących 
się w różnych krajach. 

 

• Znajomość założeń systemu ECVET pozwala nie tylko przygotować 
projekt zgodnie z założeniami programu Era-smus+, ale przede wszystkim 
może przyczynić się do lepszego zaplanowania i zrealizowania projektu 
mobilności edukacyjnej.  

  

 

 



Kwalifikacje 

 

• KSZTAŁCENIE FORMALNE (FORMAL LEARNING): szkoła, 
uczelnia 

 

• KSZTAŁCENIE POZAFORMALNE (NONFORMAL LEARNING): 
szkolenia oparte na doświadczeniu firm, korporacji, organizacji 
społecznych, np. szkolenie w ZSE  

 

• KSZTAŁCENIE NIEFORMALNE (INFORMAL LEARNING): 
kształcenie zamierzone (samodzielne uczenie się) i niezamierzone 
(występujące bezwiednie w sytuacjach życia codziennego)  

 



                           Inne narzędzia stosowane w kształceniu 

                                       i szkoleniu zawodowym 

 

• Europejska Rama Kwalifikacji  

przyjęta w UE struktura poziomów kwalifikacji stanowiąca układ odniesienia krajowych ram kwalifikacji, 

umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach (forma stabelaryzowana). 

(http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/seminaria/67-faq-pl/626-europejska-rama-kwalifikacji-erk) 

•  Polska Rama Kwalifikacji (posiada 8 poziomów) 

 to zbieżny z Europejską Ramą Kwalifikacji (ERK), sposób określania, porządkowania oraz opisywania kwalifikacji, 

obejmujący zarówno efekty kształcenia uzyskane w procesie edukacji formalnej (szkoły, uczelnie) oraz 

pozaformalnej - osiąganej poza systemem szkolnictwa ogólnego, zawodowego czy wyższego (np. kursy 

kwalifikacyjne, językowe, specjalistyczne – certyfikowane) ), a także efekty uczenia się realizowane w ramach 

edukacji nieformalnej (np. doświadczenie i praktyka zawodowa, staże, praktyki studenckie, uczenie się 

samodzielne).  

 

 

• Są to narzędzia zapewniające przejrzystość i ułatwiające uznawalność  

  umiejętności i kwalifikacji.  

 



Cedefop 

Instytucją monitorującą wdrażanie ECVET-u w Europie jest Cedefop. 

 

Cedefop (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego) jest 
jedną z agencji zdecentralizowanych UE. Cedefop powstał w 1975 r., a 
od 1995 r. jego siedziba mieści się w Grecji. Cedefop wspiera rozwój 
polityki europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego 
oraz przyczynia się do jej wdrażania. 



                    Kraje, które mają wdrożony system akumulowania 
                    i  przenoszenia osiągnięć spójny z ECVET: 

 

Anglia, Belgia, Estonia, Finlandia, Francja, 
Hiszpania, Irlandia, Irlandia Północna, Islandia, 
Luksemburg, Malta, Słowenia, Szwecja, Szkocja, 
Walia 
 



                                       
                                       Kraje, które pracują nad wdrożeniem  
                                       systemów akumulowania   
                                       i przenoszenia osiągnięć spójnych. 
                                       z ECVET 

 

– kraje rozwijające już istniejący system, aby był dostosowany do 
założeń ECVET:  

Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy 

 

 – kraje, które testują wybrane elementy ECVET.  

Austria, Dania, Holandia, Łotwa, Litwa, Norwegia, Polska, Portugalia, 
Rumunia Włochy 

 

 



                                         
                                        Kraje bez systemów akumulowania i przenoszenia  
                                    osiągnięć, nie planujące wdrożenia rozwiązań 
                                    systemowych na poziomie kraju: 
 
 

 

 Do tej grupy należą:  

 Grecja, Liechtenstein, Niemcy, Węgry, Słowacja, Szwajcaria. 

 



 
 
 
 

Materiał źródłowy 
 
 

Wykorzystanie założeń systemu ECVET w projektach mobilności 
edukacyjnej w sektorze 

 Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+ 
 
 

 

 

http://www.eksperciecvet.org.pl/img/eksperciecvet/Mfile/file/281/ecvet_broszura_12.2016.pdf 

 

• Warszawa, grudzień 2016  

• Zespół Ekspertów ECVET Polska 
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Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. 
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska 
nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.  
 

 

 

Dziękuję za uwagę 

 

                                       mgr inż. Marzena Drużdżel 


