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ASSESS 
s7 

ECVET zdroje pre hlinu a slamu 
Úvod do samoštúdia medzi lekciami  

plán lekcie 
EQF úroveň 5 
Jednotka vzdel.výst. 

ASSESS 2 
Ciele	
• Poznať zdroje súvisiace s ECVET pre slamu a hlinu, s dôrazom na obsah 

jednotiek vzdelávacích výstupov (LO). 
• Dohodnúť sa na úlohe alebo zameraní počas samoštúdia (v období medzi 

lekciami) 
Metódy	
• Rozdanie študijných materiálov na štúdium počas obdobia medzi lekciami 
• Požiadanie o plnenie úloh  a cieľov medzi jednotlivými lekciami 

Školiteľ  
 

 
Miesto 

Mietsnosť s 
internetom a 

plátnom  
Čas 

1H 

O
bs
ah

 3 skupiny zdrojov: 
- Jednotky vzdel. výstupov na stavbu z hliny (EB) a slamy (SBB) 
- Dokumenty a odkazy na koncepcie týkajúce sa ECVET (všeobecné 

zásady, politika EÚ, implementácia na vnútroštátnej úrovni) 
- Nástroje a pokyny na hodnotenie vedomostí, zručností, samostatnosti a 

zodpovednosti (predtým nazývané ako kompetencie) v EB a SBB 

Dokumenty 
- Jednotky vzdel. 

výstupov 
ECVET EB a 
SBB 

- Zoznam 
literatúry z S1-
S5 

 
 
https://ecvetear
th.hypotheses.o
rg/ 
 
http://strawbal
e.training/en/w
elcome-at-
buildstrawpro/	
 
 
 
Vybavenie 
- pripojenie k 

internetu 
- dataprojektor 
- flipčart + fixky 
- papier + perá 
- stoly 
 

A
kt
iv
ity

 

1. Školiteľ v krátkosti predstaví 3 skupiny zdrojov 
2. Školiteľ rozdá kópie a/alebo krátky prehľad jednotiek vzdelávacích 

výstupov pre EB a SBB 
o Účastníci začnú študovať dokumenty pod vedením školiteľa, aby 

porozumeli štruktúre vzdelávacích jednotiek a logike matrixu; 
o Účastníci si vyberú 1 alebo niekoľko vzdel. jednotiek, s ktorými 

budú pracovať počas obdobia medzi lekciami 
o Školiteľ zadá “písomnú” domácu úlohu (individuálnu alebo 

skupinovú):  
§ predstavte si metódu hodnotenia tejto/týchto jednotiek  
§ porovnajte 2 jednotky vzdelávacích výstupov  
§ porovnajte rôzne úrovne tejto istej jednotky 

vzdelávacích výstupov 
§ porovnajte ECVET pre EB s SBB  
§ hľadajte kritériá a ukazovatele hodnotenia 
+ napíšte svoje otázky k téme! 
+ skúste to spraviť zábavne J 

o Účastníci sa zaviažu naštudovať si vybranú časť a vytvoriť 
písomný dokument: čo a prečo (cieľ). Výber jednotky vzdel. 
Výstupov a úrovne je za pomoci školiteľa.  

3. Školiteľ poskytne  
§ Možnosť kladenia otázok (priebežne, individuálne alebo 

kolektívne, online alebo osobne) 
§ Možnosti sebahodnotenia 
§ Spôsob prezentovania domácej úlohy každého účastníka  

4. Školiteľ podporuje účastníkov v používaní reading list from S1-S5 
5. Naplánujte si čas na spätnú väzbu alebo na vyjadrenie individuálnych 

skúseností (aj pocitov): dajte každému priestor, ponúknite im rôzne 
spôsoby, ako to urobiť, použite Lekciu 10 alebo naplánujte určitý čas 

Príprava 
- Zoznam literatúry a odkazov 
- Vytlačené študijné materiály pre každého účastníka 
- Kvíz na sebahodnotenie 


