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ASSESS 
s10 

Hodnotenie samostatnosti a zodpovednosti 
(predtým kompetencie) – ústna skúška 

plán lekcie 
EQF úroveň 5 
Jednotka vzdel.výst. 

ASSESS 2 
Ciele	
• Poznať pravidlá hodnotenia a ciele memoranda o porozumení týkajúce sa 

samostatnosti a zodpovednosti pri výstavbe hlinených / slamených konštrukcií 
• Porozumieť prečo a ako hodnotiť samostatnosť a zodpovednosť 
• Vytvoriť povedomie a fókus, ktoré umožňujú kladenie „správnych“ otázok na 

hodnotenie samostatnosti a zodpovednosti 
• Pripraviť hodnotenie samostatnosti a zodpovednosti pomocou zoznamu 

„spôsobilostí“ jednotka vzdel. výstupov v ECVET • Earth alebo STEP 
• , mobility and other assessed system 
Metódy	
• Učenie sa praxou (cvičenia alebo reálna situácia s hodnotením a spätná väzba)  
• Učte sa od ostatných, zdieľajte skúsenosti ako tréner alebo študent: výhody / 

nevýhody, ťažkosti, pocity 
 

Školiteľ  
 

 

Miesto 
Vnútri/ vonku 

Čas 
2H 

O
bs
ah

 

- Definícia autonómie a zodpovednosti UE (predtým nazývaná 
kompetencia) 

- Autonómia a zodpovednosť ako dôležitý spôsob rozlišovania medzi 
úrovňami, najmä ako preukázať dôkaz o úrovni 3 alebo 4 

- Rôzne spôsoby a situácie posudzovania autonómie a zodpovednosti 
o dôraz na ústnu skúšku 
o dôkazy z predchádzajúcich skúseností súvisiace so stavbou alebo 

bez nej 
o dôkazy zo stáží 
o používať jednotky L.O. 
o dôležitosť kladených otázok 

- Postoj a roly anketára, prostredie podpornej skúšky 
- Príprava študentov 
- Plánovanie ústnej skúšky 

o Načasovanie, dĺžka, súvislosť s písomnými a praktickými 
skúškami 

o Prispôsobte situáciu: zohľadnite skupinové a individuálne 
potreby, mobilitu, regionálny alebo národný systém 

o Dialóg medzi hodnotiteľom a skúšobným centrom pre prípravu, 
hodnotenie, spätnú väzbu 

- Bodovanie, spravodlivosť, poruchové podmienky 

Dokumenty 
- vybrané 

stránky / 
kapitoly z 
webových 
stránok eb a 
sbb 

- Jednotky 
 
https://ecvetear
th.hypotheses.o
rg/assessing-
ecvet-earth-
building-
units/oral-exam 
 
 
Vybavenie 
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Návrh 2 doplňujúcich cvičení s písomným výstupom 
1. Ako klásť otázky (prístup, správanie) 
2. Prečo a na aké otázky sa pýtať 
======== pozri nižšie cvičný hárok 
 
Diskusia (úroveň, prístup, jazyk, špeciálne potreby atď., Národné alebo 

regionálne systémové požiadavky) a zdieľanie osobných skúseností, 
užitočné tipy 

Otázky a odpovede a odkaz späť na s3 a s14 
Príprava 

 



JUMP! Training for change 

v12.2020 http://trainingforchange.eu                                 licence CC BY-NC-SA 4.0 
© MoU JUMP! Erasmus+ project n° 2017-1-FR01-KA202-037414  

 


