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ASSESS 
Objavovanie výsledkov vzdelávania L.O.       s3 

Úvod do matrice  
Hlineného (EB) a slameného stavania (SBB) 

plán lekcie 
EQF úroveň 5 
Jednotka vzdel.výst. 

ASSESS 2 
Ciele	
• Pochopiť dvojrozmerný systém (maticu): vzdelávacej jednotky a úrovne 
• Poznať / byť oboznámený s 1 jednotkou vzdelávacích výstupov (EB a SBB) 

experimentovaním 
• Pochopiť súvislosť medzi L.O. a hodnotenie 
• Vedieť, že existujú nástroje na prípravu a priebeh hodnotenia 
• Zamyslenie sa nad úlohou hodnotiteľa, školiteľa, vzdelávacieho centra 
Metódy	
• Hranie rolí: školiace stredisko a hodnotiteľ vedú diskusiu o príprave 

hodnotenia podľa ECVET EB alebo SBB; re-iterácia hier 
• Spätná väzba po každej hre 
• Prezentácia teórie 

Školiteľ  
 

 

Miesto 
miestnosť so stolmi  

Čas 
4H15 

O
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- Matrica a obsah vzdelávania Learn•Earth  
- Matrica a obsah vzdelávania STEP 
- Pokyny a špecifikácie memoranda o porozumení týkajúce sa hliny a slamy 
- Hodnotenie v 3 častiach (ústna, písomná, praktická) 
- Vzťah medzi vzdelávacím centrom a ľuďmi poskytujúcimi školenie a 

hodnotenie 
- O čom by ste mali vedieť a hovoriť pri príprave hodnotenia (ako hodnotiteľ 

alebo ako školiace stredisko), na čom je potrebné sa dohodnúť, kto čo 
pripravuje 

Dokumenty 
- ppt  
- matrica, príručky a 

webové stránky EB 
a SBB 

- vytlačená vzdel. 
jednotka EB M a 
SBB U2 

- vytlačené príručky 
EB a SBB 

 
matrica 3x 
https://ecvetearth.hy
potheses.org/ecvet-
earth-
building/understand-
ecvet-earth-
building/the-matrix 
 
 
Vybavenie 
Priestor pre skupiny a 

pre hranie rolí  
 
Lepky alebo iný 

spôsob na 
zhromažďovanie 
komentárov a 
otázok od 
pozorovateľov 
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1) Ukážka trénerom - 5 min 
Vysvetlite, ako hrať hru rolí: Tréner a dobrovoľník, ktorý už organizoval 
skúšku, zahrajú krátku scénu predstavujúcu prvý kontakt medzi školiacim 
strediskom a hodnotiteľom s cieľom pripraviť hodnotenie 

2) Pokyny trénera na prípravu hry rolí: 
Vytvorte skupiny 4 ľudí 
Každá štvorčlenná skupina sa musí pripraviť (30 minút) a odohrať krátku 
scénku (5 minút), ktorá predstavuje situáciu, keď 2 ľudia (koordinátor 
alebo manažér školiaceho strediska) a 2 hodnotitelia hovoria o príprave 
hodnotenia jednej jednotky vzdelávacích výstupov: EB M - jednotka SBB 2 
(podľa profilu študenta) – každá skupina inú úroveň  

3) Príprava účastníkov - 30 min 
2 hodnotitelia na jednej strane a 2 zástupcovia školiaceho strediska na 
druhej strane sa pripravujú osobitne 

4) Hra 1. kola - čas: 5 minút na skupinu 
každá skupina 4 hrá svoju scénku a ostatné skupiny sledujú a píšu 
komentáre alebo otázky 

5) Diskusné kolo: 20 min 
6) Nová príprava, integrácia komentárov: 10 min 
7) 2. kolo: Replay: 5 min 
8) Ak je to možné, urobte viac kôl, meňte tému medzi slamou a hlinou alebo 

pridajte úrovne ... 
9) Lektor poskytne prehľad: teoretická prezentácia o matrici EB a SBB atď. 

Príprava 
- Pripravte miestnosť: priestor na prácu a priestor na hranie 

o podľa skupín pre 4 osoby: 1 stôl a stoličky 
o priestor na hranie: 1 stôl a 4 stoličky 

- Napíš pokyny na tabuľu 
- Priprav plochu na pripnutie lepiek alebo iných bločkových papierikov na zhromažďovanie komentárov a 

otázok od pozorovateľov 


