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ASSESS 
s2 

ECVET a ekostavby 
plán lekcie 

EQF úroveň 5 
Jednotka vzdel.výst. 

ASSESS 2 
Ciele	
• Vedieť o chronológii a základoch vytvárania sietí EÚ a podporených 

projektoch zameraných na vývoj vzdelávania pre slamené a hlinené 
staviteľstvo 

• Začať sa zoznamovať s hlavnými konceptmi a nástrojmi EÚ súvisiacimi s 
ECVET 

• Vidieť záujem o ECVET, ktorý je založený na výsledkoch vzdelávania 
Metódy	
• Rozprávanie príbehov, interaktívna prezentácia alebo hranie rolí, napríklad 

„telefonát“, do ktorého sú zapojení ďalší tréneri alebo účastníci 
• Otázky a odpovede 
• Cvičenie: Vysvetlenie zistených informácií z webovej stránky 

ecvetearth.hypotheses.org 
• Zoznam literatúry 

Školiteľ  
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miestnosť s 

plátnom 

Čas 
1H30 

O
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- Koncepcie týkajúce sa systému ECVET a európskej politiky odborného 
vzdelávania 
o Celoživotné vzdelávanie 
o Výsledky vzdelávania, vedomosti - zručnosti - samostatnosť a 

zodpovednosť 
o EQF, popisy úrovní 
o Rozdiel medzi ECTS a NQF 

- Ako sme tieto koncepty použili pri hlinenom a slamenom staviteľstve 
- Základné vedomosti o zásadách pre hodnotenie vzdelávacích výstupov ECVET 

v rámci slamy a hliny (písomné, ústne, praktické skúšky) 
-  Ako implementujeme výsledky do národných kvalifikačných systémov 

Dokumenty 
- ppt príbeh 
- zoznam na 

čítanie 
- balík nástrojov 

JUMP: napr. 
hra„telefón“ 

 
 
Vybavenie 
- internet 
- dataprojektor 
- špecifické 

príslušenstvo 
pre hranie rolí 
... "telefonát" 
atď. 
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1) História 
Interaktívna prezentácia školiteľa, do ktorej sú zapojení ďalší tréneri alebo 
účastníci, napríklad „zmiešaný napájací bod“ alebo „telefónny hovor“ 
Otázky a odpovede (ak sa účastníci nezapoja, pripravte si otázky) 
Poukázať na záujem a možné využitie vzdelávacích výstupov 

2) Koncept 
Cvičenie: požiadajte účastníkov, aby preskúmali niekoľko kľúčových pojmov 
buď na webovej stránke ecvetearth.hypotheses.org (ľavé menu o ECVET atď.), 
alebo v brožúre EQF / brožúra Learn • Earth / ECVET leták / publikácia 
o vzdelávacích výstupoch 

3) Poskytnite viac informácií z pozadia 
Objasnite, pomocou prezentácie ppt / rozdaním hárkov / odkazmi a 
zoznamom na čítanie 
Začnite účastníkov informovať o prieniku / osobnej práci vopred 

Príprava 
- Prečítajte si príbeh projektov financovaných EÚ 

o Clay plaster CD Rom (učebné materiály + pedagogika) 
o LearnWithClay (jednotky  vzdelávacích výstupov ECVET pre hlinenú omietku) 
o PIRATE (ECVET jednotky  vzdelávacích výstupov pre techniky stavania z hliny) 
o STEP (ECVET a učebné materiály pre stavanie zo slamy) 
o JUMP! (ECVET jednotky vzdelávacích výstupov a učebné materiály na školenie trénerov) 
o ACTeco 

- Pripravte ukážku európskych publikácií o ECVET, EQF, L.O. (Jednotky vzdelávacích výstupov) 
- Vytvorte hárky na rozdanie pre účastníkov 
 


