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TEACH 
s9 

Príprava školenia 
Používanie vzdelávacích výstupov a plánov lekcií 

plán lekcie 
EQF úroveň 5 

Jednotka vzdel.výst.  
TEACH 2 

Ciele 
• Pripraviť štruktúru kurzu založeného na výstupoch vzdelávania ECVET 
• Poznať vzdelávacie jednotky pre výučbu stavania z hliny a slamy  
• Použite úrovne EQF na prípravu školenia 
• Poznať prístup k existujúcim plánom lekcií 
• Vytvorte nové plány lekcií 
Metódy 
• Skupinová práca 
• Prezentácia 
• Diskusia 

Školiteľ 

Miesto 
Učebňa 

Čas 
4 hodiny 

O
bs
ah

 

- Obsah jednotiek vzdelávacích výstupov: vedomosti, zručnosti, 
samostatnosť a zodpovednosť, kritériá a ukazovatele 

- Obsah plánu lekcií: učebné ciele, metódy, obsah teórie, aktivity, čas, 
miesto, dokumenty týkajúce sa plánu lekcie, vybavenie, príprava, 
hodnotenie 

- úrovne EQF 
- Matica jednotiek výstupov vzdelávania Learn • Earth a STEP 
- Úlohy ECVET možno previesť do plánov lekcií, do učebných osnov, do 

matice / programu pre školenie alebo hodnotenie a možno ich použiť 
na hľadanie zamestnania a nábor. 

- Výučba založená na cieľoch: odkiaľ pochádza, čo to je? Od cieľov k 
výučbe založenej na kompetenciách. Koľko z toho chceme? 

Dokumenty 
 
xxx 
t_ zdroje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vybavenie 
- stoly, stoličky 
- papier 
- počítače 
- dataprojektor 
- pripojenie na 

internet 
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- Podeľ sa v skupine, ktorá je oboznámená s jednotkami L.O., s plánmi 
lekcií a s úrovňami EQF. Zapíšte si body, v ktorých účastníci považujú za 
potrebné ďalšie vzdelávanie 

- Pozvite účastníkov, aby vytvorili plán lekcie k predchádzajúcej lekcii, 
ktorú zažili v tomto kurze (napríklad úvodné stretnutie). V druhom 
kroku účastníci hodnotia vzájomné plány lekcií (vo dvojiciach, 
kolektívne alebo partnerské hodnotenie) 

- Vyzvite účastníkov, aby z gruntu vytvorili plán lekcií, pričom vyberte: 
o tému, ktorú už učia, alebo tému podľa vlastného výberu, môžu 

súvisieť so stavaním alebo s niečím úplne iným 
o ako východiskový bod použite slamenú alebo hlinenú jednotku 

vzdelávacích výstupov 
- S plánmi lekcií, ktoré sú teraz vytvorené, sa pokúste vytvoriť 

niekoľkohodinový alebo denný program s časovým harmonogramom, 
vrátane prestávok, úvodných slov atď. 

- Podeľte sa o skúsenosti účastníkov, v úlohe školiteľov aj účastníkov, s 
programami, harmonogramami, časovým plánom, potrebami, 
úrovňami atď. 

- Ukážte, kde nájdu jednotky a plány lekcií online 
- Podajte niekoľko informácií o historickom pozadí učebných prístupov 

založených na cieľoch alebo kompetenciách 
Príprava 
Vytlačte si niektoré jednotky vzdelávacích výstupov a plány lekcií z  Learn • Earth a JUMP! 
Vytvorte hárky pre účastníkov o histórii cieľov a prístupov, založených na kompetenciách 
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