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ECVET - evropski kreditni sistem v poklicnem in 

strokovnem izobraževanju in usposabljanju 

KAJ? 
 

ECVET so priporočila Evropskega 
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi 
Evropskega sistema prenašanja 
kreditnih točk v poklicnem 
izobraževanju in usposabljanju. 
 
ECVET priporoča uporabo učnih 
izidov na področju vseživljenjskega 
učenja in mednarodne mobilnosti. 
 
Na področju mednarodne 
mobilnosti: 
• orodje za pregledno načrtovanje 

usposabljanja dijakov v tujini. 
• skupni okvir in jezik, ki ga bomo 

uporabljali pri komunikaciji z 
našimi partnerji v tujini. 

KAKO? 
 

Sistematična uporaba ECVET 
orodij/obrazcev: 
• učne enote/učni izidi 
• učni dogovor 
• ocenjevalni list 
• obvestilo o uspehu 
• memorandum 

ZAKAJ? 
 

Poklicno izobraževanje in 
usposabljanje, ki ustreza potrebam 
trga dela in je obenem pot do 
visokošolskega izobraževanja, naj 
postane privlačna možnost za mlade:  
• potrebujemo fleksibilen 

izobraževalni sistem, ki temelji na 
priznavanju učnih izidov in 
podpira individualne učne poti. 

• mednarodna mobilnost naj 
postane sestavni del poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja . 

 
Z uporabo ECVET naj se zagotovi 
priznavanje izkušenj in učnih izidov 
pridobljenih na usposabljanju v tujini. 
 
Do leta 2020: sistematična uporaba 
EQF, ECVET in Europass, (orodja 
namenjena preglednosti kvalifikacij in 
prenosljivosti učnih izidov). 
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 Učni izidi pomenijo znanje, spretnosti in kompetence, standardizirane 
na določeni kvalifikacijski ravni.  

 So izjave o tem, kar kandidat na neki kvalifikacijski ravni po 
zaključenem učnem obdobju ve, je zmožen narediti in se odločiti.  

 

Rezultat učne aktivnosti je: 

 znanje, ki je rezultat učenja in osvajanja pojmov, načel, teorij in praks, 

 spretnosti:  
 kognitivne (npr. uporabo logičnega mišljenja, strukturirano načrtovanje in 

spremljanje delovnih procesov) in  

 praktične (npr. ročne spretnosti, obvladovanje postopkov, uporaba 
materialov in orodij) ter 

 kompetence, ki se nanašajo na sposobnost uporabe in povezovanja 
znanja in spretnosti, kar se odraža v kompleksnosti, samostojnosti in 
stopnji odgovornosti delovanja. 
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Mentor iz gostojoče organizacije pošlje začetno informacijo o dijakovih nalogah 
tekom mobilnosti 

Mentor iz šole identificira en ali več modulov, ki ustrezajo dijakovim nalogam. 
Ustrezni učitelj (za modul) pripravi učne enote/učne izide (learning units 
LU/learning outcomes LO): 

- izvor je obstoječi kurikul, tudi nov Katalog praktičnega usposabljanja 

- učne enote/učni izidi se pošljejo mentorju v gostojoči organizaciji v 
preverjanje. 

- celotni cikel se lahko ponovi. 

Dokončno usklajene učne enote in učni izzidi se pošljejo gostojoči organizaciji 
poleg pogodbe. 

Mentor v gostojoči organizaciji na koncu mobilnosti preveri ali/v kakšni meri so 
doseženi učni cilji; doda svoje komentarje. 

Učitelj(i) prizna(jo) učne izide pri svojem modulu. 

 

ECVET in mobilnost : nekaj izkušenj pri pripravi 
učnih izidov 



Organizacija mobilnosti  
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Izvedba mobilnosti na ŠC Velenje 

 



 

PRIZNAVANJE MOBILNOSTI  na ŠCV 

 

 Ključno vodilo: Kaj je dijak zmožen narediti ob zaključku učne enote (samostojno/pod 

nadzorom/v paru …)! 

 

 Postopek oblikovanja učnih izidov:  

  Šola: pošljemo v tujino predlog učnega sporazuma z učnimi izidi 

  tujina: prejmemo osnovno informacijo o dijakovih nalogah (stavek, dva od mentorja)  

  šola: prepoznamo module in vsebine, na podlagi katerih oblikujemo učne cilje 

mobilnosti (3 – 5) iz obstoječega kataloga znanja  

  usklajene učne enote poslati v tujino v potrditev (Učni sporazum)  

 

 Postopek priznavanja: mentor v podjetju preveri, ali so bili cilji doseženi (ocenjevalni 

vprašalnik)  dijak se samooceni (ocenjevalni vprašalnik)  učitelji po pregledu poročil 

in vprašalnikov ocenijo – priznajo dosežene učne cilje 



Predlog učnih nalog pridobljen od partnerja 





Predlog učnih nalog pridobljen od partnerja 



Učni sporazum 



Spletna učilnica za spremljavo dijakov 





Priznavanje mobilnosti 

 Poročilo o opravljeni mobilnosti 

 

 Oddana dokazila 

 

 Javna predstavitev 






