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ASSESS 
s9 

Hodnotenie zručností 
Praktická skúška 

plán lekcie 
EQF úroveň 5 
Jednotka vzdel.výst. 

ASSESS 2 
Ciele	
• Poznať pravidlá memoranda o porozumení (MoU) k hline a slame 
• Navrhnúť úlohu na praktickú skúšku podľa 1 celku učebných výsledkov 

(hlinené alebo slamené konštrukcie) 
• Vedieť používať kritériá a ukazovatele na hodnotenie zručností  
• Vedieť používať hárok pre hodnotiteľa a hodnotiace hárky 
• Vedieť nájsť zdroje (hárky, kontrolné zoznamy, atď) 
Metódy	
• Učenie sa praxou (cvičenia alebo skutočná situácia v hodnotení a spätná 

väzba) 
• Učte sa od ostatných, zdieľajte skúsenosti ako tréner alebo študent: výhody / 

nevýhody, ťažkosti, pocity  

Školiteľ  
 

 

Miesto 
učebňa, dielňa 

alebo 
stavenisko 

 

Čas 
4H 

O
bs
ah

 

- Rôzne spôsoby a situácie na hodnotenie zručností 
- Postoj a roly hodnotiteľa, podporné prostredie, v ktorom sa vykonáva 

skúška 
- Príprava účastníkov 
- Kritériá a ukazovatele, špecifikácie MoU 
- Bodovací systém, podmienky pri zlyhaní, druhá šanca prostredníctvom 

ústnej skúšky 
- Problémy spojené s praktickými skúškami (čas, špeciálne potreby, jazyk) 
- Dialóg medzi skúšajúcim a vzdelávacím centrom ohľadom prípravy 
- Pokyny a dostupné nástroje: kontrolné zoznamy, pracovné hárky 

hodnotiteľov (hlina), odkaz na hodnotiace hárky  

Dokumenty 
- Hárky 

hodnotiteľa 
- Hodnotiace 

hárky 
- Kontrolné 

zoznamy 
 
https://ecvetear

th.hypotheses.
org/assessing-
ecvet-earth-
building-
units/practical
-exam 

 
Vybavenie 
materiály na 
uskutočnenie 
cvičenia s 
jednoduchou 
praktickou 
úlohou 
 A

kt
iv
ity

 

Táto výučba sa môže uskutočniť ako skutočná hodnotiaca situácia študentov na 
stavenisku alebo vo školiacom stredisku so skúseným trénerom alebo 
hodnotiteľom (tieňová úloha) ALEBO prostredníctvom cvičení a simulácií 

- Návrh série cvičení 
o Účastníci hodnotia ostatných 
o Účastníci plánujú praktickú skúšku 
o Účastníci nahliadnu do pracovného listu hodnotiteľov 
o Účastníci používajú kópiu vyplneného pracovného listu hodnotiteľa 

 ========pozri viac informácií o alebo v? pracovnom hárku 
- Diskusia (úroveň, prístup, jazyk, špeciálne potreby atď., národné alebo 

regionálne systémové požiadavky) a zdieľanie osobných skúseností, 
užitočné tipy 

- Otázky a odpovede a rekapitulácia trénera, zopakujte kde sa dajú nájsť 
zdroje: návody a nástroje memoranda o porozumení, rôzne pokyny pre 
hodnotenie STEP a Learn • Earth 

- Nahliadnite späť na skúsenosti z s3 a medzi rezortu a oznámte S14 
(pred, počas a potom) 

- Pozvite účastníkov, aby premýšľali o budúcej spolupráci pri šírení 
možnosti praktických skúšok 

Príprava 
- Kópie skutočne vyplnených hárkov hodnotiteľa  
- Načasovanie cvičení 
- Čas na teóriu pred a po, ak sa učenie koná počas skutočnej hodnotiacej situácii 
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