METODICKÁ PRÍRUČKA PRE EXTERNÝCH
EXPERTOV HODNOTIACICH KVALITU

ÚVOD
Táto publikácia je Časťou 3 Výcvikového programu

expertov pre externé hodnotenie kvality

(ďalej ako Program) navrhnutý v rámci Projektu Leonardo da Vinci No LT/ 03/B/F/PP- 171005
Rozvoj učebného plánu pre expertov pre externé hodnotenie kvality (ďalej ako Projekt). Cieľom
tejto práce je pomôcť

inštruktorom vyučujúcich v rámci tohto Programu pripraviť sa na

prednášky, semináre a workshopy Očakáva sa, že tento materiál zlepší teoretickú a praktickú
prácu lektorov. Prezentačné snímky uvedené v tejto publikácii sa nepovažujú za konečné a úplné
práve kvôli dynamickému charakteru vzdelávacieho a študijného hodnotenia kvality, ale môže
poslúžiť ako základ pre pochopenie obsahu Výcvikového programu pre expertov pre externé
hodnotenie kvality a usmernenie pre ďalší rozvoj.
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ORGANIZÁCIA VYUČOVACIEHO A ŠTUDIJNÉHO PROCESU
1. Organizačný a manažérsky aspekt programu
Výcvikový program pre expertov pre externé hodnotenie kvality by mal byť implementovaný
v spolupráci s kontaktnými triedami a individuálnou prácou študujúcich a diaľkovým štúdiom.
Rozsah a štruktúra Programu je uvedená v tabuľke dole.
Rozsah a štruktúra Programu
Dĺžka (počet hodín)

Názov modulu

Semináre a

Individuálna

Celkovo

Teória

workshopy

práca

1. Vzdelávací systém

4

2

0

2

2. Kvalita a jej hodnotenie

4

2

0

2

3. Oblasti a kritéria

6

2

2

2

6

2

2

2

12

2

4

6

8

2

4

2

40

12

12

16

inštitucionálneho hodnotenia
4. Interné hodnotenie
Sebahodnotenie
5. Návšteva hodnotiteľov
inštitúcie za účelom hodnotenia
6. Záverečná hodnotiaca správa
Celkovo

Rozsah tréningového programu hodnotiteľov je 40, alebo 1 kredit. Tréningový program
pozostáva zo 6 modulov. Každý modul začína prednáškami (teória), neskôr niektoré moduly (3,
4, 5 a 6) majú semináre a workshopy a nakoniec každý modul končí zadaniami pre individuálnu
prácu.
Keď je tréningový program pre hodnotiteľov rozdelený do modulov, účastníci programu si môžu
vybrať stratégiu vzdelávania po diskusii s lektormi.
Celková dĺžka tréningové programu pre hodnotiteľa je 1 mesiac. Tréningový program pre
hodnotiteľa je rozdelený do 3 sedení, dĺžka jedného stretnutia je 1 deň. Počas stretnutí účastníci
sa zúčastňujú na prednáškach a seminároch a workshopoch, diskutujú o svojich individuálnych
domácich zadaniach. Medzi stretnutiami sú intervaly najmenej jeden alebo dva týždne pre ich
individuálnu prácu koordinovanú lektormi.

Rozvrh tréningového programu pre hodnotiteľa
Týždeň 1

1 deň (8 hod.)

Stretnutie 1

Týždeň 1 a 2

8 hod. v 2 týždňoch

Dištančné vzdelávanie, individuálna práca,
zadania koordinované lektorom

Týždeň 2

1 deň (8 hod.)

Stretnutie 2

Týždeň 3 a 4

8 hod. v 2 týždňoch

Dištančné vzdelávanie, individuálna práca,
zadania koordinované lektorom

Týždeň 4

1 deň (8 hod.)

Stretnutie 3

Tréningový program pre expertov je zostavovaný počas stretnutí podľa modulov.

Zavedenie tréningového programu pre experta počas stretnutí podľa modulov
Stretnutie

Stretnutie 1

Dĺžka

Moduly

stretnutia

stretnutia

8 hod.

Obsah

Moduly 1- 4

Účastníci sú oboznámení s účelom programu,

vrátane, len

s cieľmi, štruktúrou a organizačnými princípmi.

teória

Počas stretnutia venuje sa teórii prvých 4
a sú dané zadania pre individuálnu prácu.

Stretnutie 2

8 hod.

Teória modulov

Účastníci diskutujú a sumarizujú výsledky

5 a 6, semináre

individuálnych zadaní. Potom študujú teóriu

a workshopy z

modulov 5 a 6, pracujú v seminároch

modulov 3 a 4

a workshopoch z modulov 3 a 4. Na konci
stretnutia lektori zadávajú ďalšie zadania
pre individuálnu prácu.

Stretnutie 3

8 hod.

Semináre a

Na začiatku hodnotitelia diskutujú a sumarizujú

workshopy z

individuálne zadania, neskôr robia praktickú

modulov 5 a 6

úlohu z modulu 5, t. j. simulujú návštevu
inštitúcie za účelom hodnotenia. Keď to
ukončia, pracujú na praktickej úlohe z modulu 6
- pripravujú záverečnú hodnotiacu správu.
Na záver stretnutia je Program sumarizovaný,
od účastníkov sú predložené návrhy a
odporúčania na zlepšenie.

V individuálnych prípadoch môže byť vypracovaný individuálny študijný plán. Takýto
individuálny študijný plán môže byť vypracovaný pre účastníka, ktorý pracuje pre národný
vzdelávací systém a ktorý má skúsenosti v inštitucionálnom hodnotení a relevantné zručnosti.
Tak sú jeho zručnosti zlepšené.

Keď organizujeme tréning hodnotiteľov kvality pre inštitúcie v oblasti odborného
vzdelávania a praxe, je navrhované nasledujúce personálne obsadenie:


2 lektori s bohatými skúsenosťami z know–how práce hodnotiteľa a z práce riadiaceho
hodnotiteľa tak ako aj v oblasti vzdelávacieho manažmentu



1 osoba zodpovedná za celú organizáciu v súvislosti s tréningom hodnotiteľov, zvyčajne
zástupca agentúry pre hodnotenie kvality zaangažovaný do externého hodnotenia kvality
v oblasti odborného vzdelávania a inštitúcií pre odbornú prax.

Všetky informácie organizácii v súvislosti s tréningom hodnotiteľov t.j. učebný plán,
krátky popis programu a formy žiadostí (prihlášok) žiadateľov mali by byť k dispozícii na
webe. Oznámenia môžu byť zverejnené na web stránkach agentúr zapojených do hodnotenia
kvality v oblasti odborného vzdelávania a inštitúcií pre odbornú prax.
Výber žiadateľov pre tréningový program je založený na oprávnených požiadavkách
určitej krajiny. Tí, ktorí si želajú navštevovať tréningový program mali by vyplniť žiadosť
(prihlášku) a poskytnúť osobné údaje a všetky potrebné informácie na kvalifikáciu do
tréningového programu. Zástupcovia odborného vzdelávania a inštitúcii pre odbornú prax,
akadémií, tvorcovia politiky vzdelávania, zástupcovia pracovného trhu sú oprávnení podať si
žiadosť.

2. Didaktický aspekt realizácie vzdelávacieho obsahu
Vyučovacie stratégie a formy
Stratégia učenia sa cez skúsenosti (podľa D. Kolba) je odporúčaná, ktorá je založená na
skúsenosti, reflexívnom premýšľaní, poskytnutí nových informácií a aktivitách. Odporúča sa,
aby vzdelávací proces

pokryl nasledujúce oblasti: kognitívne (vedomosti, porozumenie,

aplikácia, analýza, syntéza, hodnotenie), emotívne (hodnotenie, organizácia, popis podľa
hodnôt), a psychomotorické (neverbálna komunikácia).
Vzdelávací program pre hodnotiteľov bude obsahovať teoretické prednášky, praktický
tréning, individuálnu prácu, skupinovú prácu, dištančné vzdelávanie a konzultácie. Účastníci
budú hlavne pracovať samostatne. Výber tejto formy vzdelávanie je daný svojimi cieľmi
a faktom, účastníci patria do skupiny dospelých.
Ciele samostatnej práce:






Analyzovať, interpretovať a samostatne hľadať riešenia problémov,
Plánovať ako splniť aktivity
Zlepšiť profesionálne zručnosti
Rozvíjať analytické zručnosti
Podporiť osobnú iniciatívu, zodpovednosť a sebavedomie

Keď sa určia úlohy pre individuálnu prácu, pre lektora je dôležité:





Zaistiť, aby individuálny rozvoj nebol povrchný
Pomôcť účastníkom pochopiť, že ku každému fenoménu by sa dalo pristupovať
z rôznych pozícií
Zdôrazniť, že podstatné a najkomplexnejšie otázky môžu spôsobiť veľké problémy
Využívať IT technológie

Vyučovacie metódy
Úspech účastníkov vo vzdelávacom procese závisí v prvom rade od vzdelávacieho
obsahu. Nie menej dôležitá je organizácia vzdelávacieho procesu, kvalifikácia lektorov,
charakter aktivít účastníkov, ich vzťah s lektorom v tomto procese a vyučovacie metódy
a použité techniky.
Vyučovacie metódy sú typy aktivít účastníka a lektora, pomocou ktorých účastníci
získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti a zlepšujú ich. Učenie a učenie sa je obojstranný
proces, vyučovacie metódy zahrňujú vzájomné aktivity lektora a účastníka. Dôležitosť
organizácie vyučovania korešponduje navzájom s počtom týchto aktivít.
Nasledujúce hlavné vyučovacie metódy sú odporúčané: prednáška, prednáška založená na
vizuálnych podnetoch, diskusia riadená lektorom, skupinová diskusia, debaty, fóra, riešenie
problému, prezentácia projektov a uskutočnených aktivít.
Počas Programu sa lektorovi odporúča využiť tri hlavné skupiny z vyučovacích metód:
1) Informatívne ( výklad, prednáška, konverzácia, demonštrácia, využitie rozličných
publikovaných materiálov)
2) Praktické akčné (workshopy, praktická práca, cvičné úlohy s využitím počítača
a ďalších technických prostriedkov)
3) Kreatívne (heuristické, riešenie problému, dialógy, rekapitulácie, slohové práce –
kompozície, samostatné pozorovanie, demonštrácia a pozorovanie)
Berúc do úvahy vek účastníkov, princípy vzdelávania dospelých a metód špecificky
orientovaných smerom k vyučovaniu dospelých budú aplikované. Preto sa odporúča, aby lektor
venoval pozornosť metódam orientovaných smerom k dospelým účastníkom a využívať rozličné
diskusie, projekty a štúdium názorných príkladov oveľa častejšie. Brať ohľad na cieľ Programu
a ďalšie aktivity účastníkov je veľmi dôležitá skupinová práca.
Všetky vyučovacie metódy a techniky môžu byť použité na prenos a formovanie
teoretických vedomostí na praktické zručnosti.

Osobitosti využitia vyučovacích metód
Vyučovacia metóda

Výhody

Poznámky pre lektorov

Aplikované vo všetkých moduloch:
Prednáška, prednáška
založená na
obrazových stránkach

Jednotný teoretický materiál,
dôraz na hlavných
problémoch

Jednotný prednáškový materiál musí
byť pripravený, čas prednášky musí
byť efektívne využitý, musia byť
poskytnuté odporúčania
na samostatnú prácu

Lektorom riadené
diskusie

Cez príklady je vybraný
materiál prezentovaný v
diskusiách a úvahách

Otázky do diskusie musia byť
pripravené pred prednáškou, diskusie
musia byť kontrolované

Diskusia v skupinách, Práca v malých skupinách
debaty, fórum,
počas praktických stretnutí
riešenie problému
pomôžu zapojiť účastníkov
do diskusií

Zrozumiteľne definované, zaujímavé
otázky musia byť pripravené,
povzbudenie k aktívnej účasti.
Podmienky pre zapojenie neaktívnych
účastníkov sú vytvorené

Odporúčané pre Moduly 3 – 6:
Prezentácie v rámci
skupiny

Prezentácie výsledkov
praktických úloh
a individuálnej práce

Účastníkom sú zadané zrozumiteľne
formulované úlohy

Správy založené na
individuálnych
úlohách, prezentácie
praktickej práce

Prezentácia a obhajoba
individuálnej práce vyžaduje
teoretické vedomosti a
schopnosti, aby boli využité
v praxi

Individuálne úlohy musia
korešpondovať s potrebami účastníkov
a ich vedomostnou úrovňou

Štúdium názorných
príkladov

Zlepšované sú analytické a
problém riešiace zručnosti.
Rozhodnutie je v rozličných
situáciách

Prezentovaný príklad musí byť
analyzovaný detailne, musí byť
vybratých niekoľko riešení

Krátky prehľad odporúčaných vyučovacích metód
Verbálne vyučovacie metódy. Verbálne vyučovacie metódy sú najčastejšie používané metódy,
aj keď názor na ne je rôzny a kontroverzný. Kritici tvrdia, že verbálne vyučovacie metódy
nepodporujú rozumovú aktivitu alebo samostatnosť študentov, nerozvíjajú kreatívne myslenie,
nevytvárajú podmienky pre sebavyjadrenie, atď. Táto kritika nie je dostatočne odôvodnená, hoci
sa musíme pripustiť, že úroveň aktivity študujúceho je nižšia ako pri použití iných metód.
Verbálne metódy môžu byť rôznorodé, od tých ktoré môžeme jednoducho obohatiť využitím
rôznych učebných pomôcok a techniky: využitie rôznych

s metodologických materiálov,

fragmentu z filmu, hlavne filmový materiál, ukážka experimentu, vrátane konverzácie
a diskusných prvkov, počúvanie nahrávok atď. Musíme pripustiť, že verbálne vyučovacie
metódy závisia hlavne od osobnosti lektorov a majú dôležitý vývojový vplyv: vhodne vybrané
informácie, živý a emocionálny prejav, entuziazmus a srdečnosť lektorov môžu povzbudiť
samostatný vývoj učiaceho. Vhodne použité verbálne vyučovacie metódy tiež povzbudzujú
logické myslenie. Hlavnými verbálnymi vyučovacími metódami sú výklad, vysvetľovanie
a prednáška, ktorá môže byť vysvetľujúco – ilustratívna, opisná, alebo dokonca môže mať
charakter riešenia problému.
Výklad je vyučovacia metóda, ktorá využíva rôzne učebné pomôcky na prezentáciu
vecných informácií živým a nápaditým spôsobom.
Vysvetľovanie je metóda, ktorej cieľom je vytvárať pojmy, zákony a pravidlá a školiť
učiacich. Využitie tejto metódy povzbudzuje rozumové úsilie.
Prednáška je výklad na vyššej úrovni. Odlišuje sa od výkladu viac ekonomickou
prezentáciou nového materiálu, vyššou vedeckou úrovňou a viac sofistikovanými formami
vyučovania. Táto metóda sa používa na širšie a komplexnejšie otázky fundamentálneho významu
a na odhaľovanie podstaty názorov, pravidiel a udalostí. Prednáška sa využíva vtedy, ak je
potrebné prezentovať materiál v širšom kontexte, než je prezentovaný v učebniciach alebo
v literatúre. Prednáška je založená na jednom alebo na dvoch problémoch. Prednášky môžu byť
úvodné, vo forme prehľadu, problém riešiaca a názorná.
Podstata tejto metódy je v systematickej verbálnej prezentácii určitej témy alebo problému.
Za účelom zvyšovania efektívnosti prednášok, lektori musia sami určiť úlohu, aby podporili
učiacich k aktivite, musia sa zaujímať o analýzu materiálu, na druhej strane o problémoch
diskutovať z pohľadu každodenného života, vrátane aktuálnych informácií a najnovších
typických

príkladov,

kombinovať

materiál

prezentovaný

v učebniciach

vedomosťami. Je dôležité zdôrazniť hlavné problémy a učiť ich rozlišovať.

s najnovšími

Rozhovor. Je to vyučovacia metóda, keď lektor sa pýta otázky založené na skúsenostiach
a vedomostiach učiacich, ktoré pomáhajú lepšie porozumieť a naučiť sa nový materiál, alebo
zopakovať čo už bolo predtým naučené. Je to dialogická metóda otázka – odpoveď. Využíva sa
vo vyučovacom procese a vyžaduje aktívnu komunikáciu účastníkov. V tomto prípade sú učiaci
zvyčajne viac aktívni.

Napriek tomu konverzačná metóda vyžaduje určité podmienky.

Najdôležitejšou podmienkou je, že účastníci rozhovoru musia mať vedomosti, s ktorými lektor
počíta, keď plánuje rozhovor. Kým sa pýta otázky, je dôležité počúvať odpovede, povzbudiť
učiacich

aby zdôvodnili

svoje

odpovede,

pomôcť

im

formulovať

správne závery

a zovšeobecnenia. Je dôležité nenasmerovať učiacich k známym odpovediam vopred. Podľa
špecifických cieľov a vzdelávacieho obsahu, rozhovor môže byť vysvetľujúci, heuristický,
reprodukčný alebo voľný / keď téma je navrhnutá učiacimi /.
Rozhovor môže byť tiež úvodný, vysvetľujúci alebo interpretačný, kontrolný, konsolidačný,
opakujúci a sumarizujúci.
Diskusia (alebo

dišputa). Je to úvaha a diskusia o nejakej otázke alebo probléme,

profesionálna dišputa. Diskusia vo vyučovacom procese je viac sofistikovaná forma rozhovoru,
keď širší, kontroverzný problém, ktorý zaujíma študentov je vybratý na uváženie. Diskusia sa
odlišuje od rozhovoru, pretože diskutuje o probléme (o otázke, ktorú je ťažko vyriešiť), ale
nepochybne neoddeľuje fakty alebo fenomén od hodnotenia, z ktorého vyvstal.

Využitie publikovaných materiálov. Toto sú vyučovacie metódy, kedy učiaci dostane
určité úlohy a realizuje ich samostatne využijúc publikované materiály. Táto metóda pomáha
samostatne si osvojiť vedomosti a zručnosti, podporiť myslenie, tvorivosť a kognitívne záujmy,
vyžaduje väčšie rozumové úsilie a zaangažovanosť. Učiaci sú hodnotení podľa zvoleného
riešenia a kvality ich práce. Využitie týchto zdrojov tiež vyžaduje aktívne a kreatívne
poradenstvo, výber vhodných úloh, monitorovať a koordinovať prácu, hodnotiť výsledky.

Tvorivá práca. Táto metóda počíta s nadobudnutými vedomosťami a využívaním
ďalších
prostriedkov, učiaci realizujú tvorivé úlohy samostatne. Študenti využívajú metódy tvorivej
práce , kým samostatne hľadajú riešenia problémov. Vo vyučovacom procese to, čo objaví
študent sám, sa považuje za nové. Hlavnou črtou tvorivej práce je dokončiť samostatnosť
študenta a intenzívne hľadať aktivitu. Tvorivá práca musí byť samostatnou aktivitou študenta,
on/ ona musí realizovať úlohu integrovaním teoretických vedomostí a praktických zručností.

Zhrnutia a správy. Je to metóda tvorivej, práce, keď študent analyzuje zadanú tému
samostatne na základe vyučovacích materiálov, špeciálnej literatúry alebo iných pracovných
materiálov. Rozdiel medzi zhrnutím a správou je, že cieľom zhrnutia je oboznámiť čitateľov
s obsahom určitej témy a vyjadriť jednu z úvah alebo názor. Cieľom správy je upozorniť na téme
detailne, využijúc naštudované zdroje, vlastné pozorovania, prezentovať motivovaný uhol
pohľadu smerom k faktom a udalostiam a opísať iné názory. Správa si

vyžaduje lepšiu

a dôkladnejšiu prípravu a väčšiu samostatnosť.

Cvičenia. Opakované vykonávanie určitých činností používané za účelom upevnenia
vedomostí, formovať a rozvíjať schopnosti a zručnosti, naučiť aplikovať vedomosti v praxi.
Cvičenia sú metódou vzťahujúcou sa na osvojenie si počiatočných vedomostí a ich aplikácie
v praxi. Preto je táto metóda široko používaná na všetkých vzdelávacích úrovniach na
vyučovanie všetkých predmetov. Hoci sa cvičenia veľmi líšia kvôli rozmanitosti schopností
a zručností, ktoré musia byť utvárané, má však táto metóda určité spoločné črty. Metóda cvičení
je založená na osvojených vedomostiach, preto ak lektor využíva túto metódu počíta so
znalosťami a aktívnou účasťou študentov.

Demonštrácia – pozorovanie. Demonštrácia znamená ukazovanie špecifických vecí,
fenoménu, procesu alebo ich obrazov. Pozorovanie znamená vnímanie demonštrovaných
objektov pomocou zmyslových orgánov, základnou podmienkou pre pozorovanie je sústrediť
pozornosť na objekt, ktorý je vnímaný. Keď demonštrujeme objekt, ukazujeme ho takým
spôsobom, aby študenti mali zreteľný obraz o objekte, ich pozornosť by mala smerovať
k jednotlivým detailom pozorovaného objektu, alebo opísať ich dôležitosť. Preto je táto metóda
efektívna vtedy, keď je kombinovaná s verbálnymi metódami (rozhovor, vysvetľovanie). Hoci
osoba najprv vníma realitu cez jeho/jej zmysly, skutočné vedomosti v zavedení vizualizácie.
Aby sme zlepšili aplikáciu vyučovacích metód ako špeciálneho organizačného nástroja
vyučovania, najprv musíme zdôrazniť, že len vtedy sú metódy aplikované efektívne, keď
lektorov výber metód je založený na zreteľnom pochopení vzdelávacích cieľov a vynikajúcom
kombinovaní teoretických vedomostí. Na druhej strane si musí lektor uvedomiť zvláštnosti
a výhody v použití každej z vyučovacích metód.

MODUL 1
VZDELÁVACÍ SYSTÉM
Zhrnutie:
Modul Vzdelávací systém nás oboznamuje s európskymi princípmi zabezpečenia kvality
v odbornom vzdelávaní a praxi. Tento modul sa zameriava na oboznámenie s cieľom
a kľúčovými úlohami Programu. Oboznamuje nás s hlavnými európskymi stratégiami /vrátane
hlavných deklarácií/. Jedna z hlavných úloh modulu je zameraná na oboznámenie s hlavnými
zmenami, ktoré sa týkajú európskeho vzdelávania a odbornej praxe. Litva a Lotyšsko sú
uvádzané ako samostatné príklady. Modul tiež zahŕňa systém vzdelávanie, systém odborného
vzdelávania a praxe, ciele odborného vzdelávania a inštitúcií zabezpečujúcich prax, ich oblasti
pôsobenia, ich manažment a štruktúru.
Modulu Vzdelávací systém sú venované 4 hodiny, z toho 2 pre teóriu a 2 pre
individuálnu prácu.

Úlohy modulu:




Oboznámiť s cieľmi, úlohami a realizačným postupom Tréningového programu pre
expertov
Oboznámiť so vzdelávacím systémom krajiny, ktorá realizuje Tréningový program pre
expertov
Oboznámiť s hlavnými tendenciami v oblasti odborného vzdelávania a praxe v Európe

Štruktúra Modulu
Dĺžka (počet hodín)

Názov modulu

1. Vzdelávací systém

Semináre a

Individuálna

Celkovo

Teória

workshopy

práca

4

2

0

2

Poradie prezentácie každej témy:
 Prednáška založená na obrazových stránkach:
Prezentačné snímky (priložené).
 Praktické úlohy:
Žiadne praktické úlohy v tomto Module.

MODUL 2
KVALITA A JEJ HODNOTENIE
Zhrnutie:
Modul Kvalita a jej hodnotenie pokrýva niekoľko pojmov kvality, ktoré môžu byť
využité v študijnom kurze. To zahŕňa podrobnú analýzu pojmu objektívna zhoda. Tiež obsahuje
krátke oboznámenie s projektmi ISO, TQM, EFQM, TEEP, Tuningový Projekt a s ďalšími
aktivitami zabezpečenia kvality.
Modul diskutuje o európskom kontexte, ktorý ponúka ako základ pre zabezpečenie kvality.
Sú predložené štyri hlavné princípy Európskeho vzdelávacieho systému na zabezpečenie kvality:


Autonómia procesu hodnotenia



Proces sebahodnotenia, pravidelné sebahodnotenie založené na získavaní informácií



Externé hodnotenie



Verejné vyhlásenie záverečného hodnotenia a nasledujúce činnosti

Modul tiež diskutuje o vzťahu medzi zlepšením a zodpovednosťou, kvalitou, autonómiou
a hodnotiacou úlohou.
Problémy národného zabezpečenia kvality v Lotyšsku a Litve sú diskutované oddelene.
Modulu Kvalita a jej hodnotenie sú venované 4 hodiny, z toho 2 pre teóriu a 2 pre
samostatnú prácu.
Úlohy Modulu:


Oboznámiť s pojmom kvalita



Poskytnúť vedomosti o zabezpečení kvality vo vzdelávaní



Oboznámiť s európskymi tradíciami a skúsenosťami v zabezpečení vysokej kvality vo
vzdelávaní



Poskytnúť vedomosti o zabezpečení kvality v národnom systéme

Štruktúra Modulu:
Dĺžka (počet hodín)

Názov modulu

2. Kvalita a jej hodnotenie

Semináre a

Individuálna

Celkovo

Teória

workshopy

práca

4

2

0

2

Poradie prezentácie každej témy:
 Prednáška založená na obrazových stránkach:
Prezentačné snímky (priložené)
 Praktické úlohy:
Žiadne praktické úlohy v tomto Module.

MODUL 3
OBLASTI A KRITÉRIÁ INŠTITUCIONÁLNEHO HODNOTENIA
Zhrnutie:
Modul Oblasti a kritériá inštitucionálneho hodnotenia obsahuje teoretický opis pojmov
kritérium, indikátor, posudok, zdroj informácií a príklady. Uvedené sú oblasti inštitucionálneho
hodnotenia z európskych krajín, oblasť štruktúry je analyzovaná na základ modelu EFQM.
Keď realizujeme tréning hodnotiteľov v ich vlastných krajinách, školitelia by sa mali
zamerať na kritéria a indikátory hodnotenia kvality, ktoré sú najmä relevantné pre hodnotiaci
systém danej krajiny.
V teoretickej časti Tréningového programu hodnotiteľov sú uvedené hlavné komponenty
hodnotenia, neskôr je to analýzy dvoch vybraných oblastí, sú identifikované hlavné kritéria
a indikátory.
Počas workshopov a seminárov študenti by mali identifikovať ďalšie hodnotiace kritéria
a indikátory.
Modulu Oblasti a kritéria inštitucionálneho hodnotenia je venovaných 6 hodín, z toho 2
pre teóriu, 2 pre semináre a workshopy a zostávajúce 2 sú venované individuálnej práci
študentov.
Úlohy Modulu:


Poskytnúť vedomosti, aby bolo možné definovať pojmy oblasti, kritéria, indikátory
a posudok inštitucionálneho hodnotenia



Oboznámiť s príkladmi oblastí a kritérií hodnotenia, vrátane národných skúseností



Oboznámiť s modelom (schémou) hodnotenia niekoľko oblastí podľa vybraných kritérií
a indikátorov.

Štruktúra modulu:
Dĺžka (počet hodín)

Názov modulu

3. Oblasti a kritéria
inštitucionálneho hodnotenia

Semináre a

Individuálna

Celkovo

Teória

workshopy

práca

6

2

2

2

Poradie prezentácie každej témy:
 Prednáška založená na obrazových stránkach:
Prezentačné snímky (priložené)
 Praktické úlohy:
Praktické úlohy
(2 hodiny vo workshope I)
Školitelia už pokryli teoretický kurz 6 hodinami zaoberajúc sa systémom vzdelania a vedy
v krajine, systémom zabezpečenia kvality, úvodu do oblastí a kritérií inštitucionálneho
hodnotenia.
Dve hodiny sú venované praktickému tréningu v Programe. Cieľom seminára /
workshopu je poskytnúť podmienky pre študentov, aby získali zručnosti pomocou zozbierania
indikátorov pomocou rozličných kritérií.
Vyučovací plán:
Aktivity

Dĺžka, minúty

1.

Úvod

5

2.

Úvod k zadaniu

5

3.

Skupinová práca

50

4.

Prezentácia výsledkov skupinovej práca a diskusie

20

5.

Prezentácia individuálnych zadaní

10

1.

Úvod

Je vysvetlený cieľ praktického tréningu. Potom sú študenti rozdelení do 2 alebo 4 skupín, závisí
to od počtu študentov.
2.

Úvod k zadaniu

Každej skupine sú zadané 2 kritéria z každej oblasti. Ich úlohou je identifikovať 2 – 5
indikátorov pre každé kritérium. Dvom skupinám sú zadané tie isté kritéria. Odporúča sa využiť
kritéria zo smerníc externého inštitucionálneho hodnotenia realizované po tréningu. Príklad
úlohy je v prezenčnej snímke 1 (Príloha C3 – M3). Príklad je prevzatý to smernice Ministra
školstva On the Procedure of Quality Assessment of Colleges Established in the Process of
Reoranisation High Schools.
3.

Skupinová práca

Skupinám je poskytnutý kompletný materiál potrebný pre prípravu prezentácie. Každá skupina
pracuje samostatne. Je dôležité uistiť sa, že skupiny si vybrali prezentátorov ich pracovných
výsledkov.
4.

Prezentácia výsledkov skupinovej práce a diskusia

Skupiny prezentujú výsledky ich zadaní. Inštruktor tiež dáva vlastné verzie splnenia úloh.
Príklad je v prezentačných snímkach 2 – 5 (Príloha C3 – M5). Príklad obsahuje indikátory
zhodné s dokumentom College External Quality Assessement Guidelines. Sú zadané 3 rozličné
indikátory toho istého kritéria a môžu sa použiť ako impulz pre diskusiu.
5.

Prezentácia individuálnych zadaní

Individuálne úlohy sú prezentované a rozdelené lektorom.

MODUL 4
INTERNÉ HODNOTENIE. SEBAHODNOTENIE
Zhrnutie:
Modul Interné hodnotenie. Sebahodnotenie. Modul obsahuje systém interného
zabezpečenia kvality zavedený vo vzdelávaní, jeho úlohy a zodpovednosť, postupy, rozhodnutia
a implementáciu.
V teoretickej časti modulu budú uvedené nasledujúce otázky: štruktúra sebahodnotiacej
správy, úlohy analýzy sebahodnotiacej správy, otázky analyzované v osnove záverečnej správy
pripravené v súlade so sebahodnotiacou správou inštitúcie.
Počas seminárov a workshopov, budú študenti analyzovať aktuálnu sebahodnotiacu
správu a na jej základe sa budú snažiť pripraviť osnovu záverečnej správy.
Dĺžka trvania Modulu Interné hodnotenie. Sebahodnotenie je 6 hodín, z toho 2 hodiny sú
venované teórii, 2 individuálnej práci a 2 seminárom a workshopom (analýza sebahodnotiacej
správy).
Úlohy Modulu:


Oboznámiť so systémom interného zabezpečenie kvality využívanom vo vzdelávaní



Oboznámiť s možnosťami implementácie výsledkov sebahodnotenia v procese externého
hodnotenia



Poskytnúť podmienky na získanie zručností pri odhaľovaní silných a slabých stránok
inštitúcie počas analýzy sebahodnotiacej správy.

Štruktúra Modulu:
Dĺžka (počet hodín)

Názov modulu

4. Interné hodnotenie

Semináre a

Individuálna

Celkovo

Teória

workshopy

práca

6

2

2

2

Sebahodnotenie
Poradie prezentácie každej témy:
 Prednáška založená na obrazových stránkach:
Prezentačné snímky (priložené)

 Praktické úlohy:

Praktické úlohy
(2 hodiny vo workshope II)
Všetky úlohy v rámci Modulov 4 a 5 sú podobné založené na príkladoch inštitucionálneho
sebahodnotenia. Je dôležité mať aspoň 2 expertov zo sebahodnotiacej správy pokrývajúcej aspoň
dve rozličné oblasti. Bude to určite potrebné pri príprave špeciálnych príkladov. Jeden excerpt je
označený ako Ea a druhý – Eb.
Excerpty uvedené v Prílohe 4 môžu byť použité pre semináre a workshopy. Zahŕňajú dve
oblasti inštitucionálnej realizácie: Manažment a Personál.
Študenti sú rozdelení do dvoch (alebo štyroch) skupín : A a B, (C a D). Optimálny počet
študentov v skupine je 4 – 6. Ak sú študenti rozdelení do štyroch skupín, workshop by mali
zabezpečiť dvaja lektori – jeden lektor pre dve skupiny. Skupinová práca prebieha paralelne.
Študenti musia mať rovnaké dva výťahy zo sebahodnotiacej správy, excerpt Ea a excerpt Eb
(každý z nich pokrýva jednu oblasť). Sú využité vo workshopoch Modulov 4 a 6.
Úlohy pre skupiny:
1) Pripraviť jednu rolu hodnotiteľa a hodnotiť jednu oblasť hodnotenia na základe
excerptu zo sebahodnotiacej správy a simulovať návštevu inštitúcie.
2) Prejsť na ďalšiu hodnotiacu oblasť (ďalší excerpt zo sebahodnotiacej správy)
a pripraviť rolu pre zástupcov inštitúcie (sebahodnotiaci tím, učiteľský zbor, študenti,
zamestnávatelia) počas simulovanej návštevy inštitúcie za účelom hodnotenia, keď
hodnotitelia analyzujú ďalšiu oblasť hodnotenia.

Skupina

Excerpt (realizačná oblasť)
Pre hodnotenie hodnotiteľov

Pre úlohu inštitúcie

A

Ea

Eb

B

Eb

Ea

C

Ea

Eb

D

Eb

Ea

Počas workshopu pracuje každá skupina ako hodnotiaci tím. Prednášajúci hodnotiteľ
menuje jedného zo študentov za predsedu hodnotiaceho tímu. Počas prvého stretnutia študenti by
si mali rozdeliť medzi sebou hodnotiace oblasti. Počas workshopu by mala byť hodnotená len
jedna oblasť, študenti by si mali rozdeliť hodnotiace kritéria a každý študent dostane dve kritéria
z každej oblasti za účelom hodnotenia (hodnotiteľ prechádza zostávajúce oblasti).

Úlohy zástupcov inštitúcie sú tiež rozdelené

medzi členov skupiny. Sú pridelené

nasledujúce roly: 1) riaditeľ inštitúcie, 2) zástupca sebahodnotiaceho tímu 3) zástupca
učiteľského zboru, 4) študent, 5) zamestnávateľ atď. Jeden študent môže realizovať 2 roly.

Lektor by mal asistovať pri organizovaní prvého stretnutia, keď sa diskutuje
o hodnotiacich kritériách. Malo by sa tiež diskutovať o silných a slabých stránkach (predtým ako
sa prejdú excerpty zo sebahodnotiacej správy).

Formulár sebahodnotiacej správy (Príloha 5) by mala byť vyplnená dome pred Stretnutím
3, po diskusii o oblasti podľa excerptu sebahodnotiacej správy. Lektor by mal navrhnúť body pre
sebahodnotiacu správu. (silné a slabé stránky).

Mali by byť prediskutované princípy hodnotiacej známky, je odporúčaný stupnica
štyroch známok (výborný, dobrý, dostatočný, nedostatočný).

MODUL 5
NÁVŠTEVA HODNOTITEĽOV V INŠTITÚCII ZA ÚČELOM HODNOTENIA
Zhrnutie:
V Module Návšteva hodnotiteľov v inštitúcii za účelom hodnotenia je analyzovaná
štruktúra návštevy inštitúcie za účelom hodnotenia, sú definované kľúčové úlohy hodnotenia,
praktické zručnosti sú zdokonaľované. Modul Návšteva hodnotiteľov v inštitúcii za účelom
hodnotenia trvá 12 hodín, z toho 2 sú venované teórii, 4 hodiny workshopom a seminárom a 6
hodín individuálnej práci.
Úlohy Modulu:


Poskytnúť informácie o procese organizovania návštev hodnotiteľov v konkrétnej krajine



Oboznámiť a diskutovať o etickom kódexe hodnotiteľov



Asistovať pri získavaní zručností v hodnotení inštitúcie počas návštevy

Štruktúra Modulu:
Dĺžka (počet hodín)

Názov modulu

5. Návšteva hodnotiteľov

Semináre a

Individuálna

Celkovo

Teória

workshopy

práca

12

2

4

6

inštitúcie za účelom hodnotenia
Poradie prezentácie každej témy:
 Prednášky založené na obrazových stránkach:
Prezentačné snímky (priložené)
 Praktické úlohy:
Praktické úlohy
(6 hodín domácej prípravy pred workshopom III, 4 hodiny vo workshope III)
Počas workshopu III je simulovaná návšteva v inštitúcii za účelom hodnotenia. Po
rozdelení študentov do dvoch skupín, celý tréning je riadený 2 lektormi. Oni by nemali
zasahovať do priebehu návštevy radšej by mali byť v úlohe pozorovateľa. Po stretnutí by mali
komentovať praktický tréning a identifikovať všetky chyby.

Najprv počas prvej hodiny, študijná skupina A „ ide na návštevu “ k študijnej skupine B
(paralelne, ten istý postup je použiteľný pre skupiny C a D). Počas stretnutia tímu hodnotiteľov
a pred stretnutím zástupcov inštitúcie, skupina diskutuje o výsledkoch hodnotenia. Lektor sleduje
stretnutia a po diskusii ich musí komentovať. Lektor má byť pripravený analyzovať excerpty zo
sebahodnotiacej správy. Keď boli použité excerpty z Prílohy 4, lektor môže tiež použiť Prílohu 5
(možné otázky, silné a slabé stránky).

Po čase, keď je vybratá ďalšia oblasť realizácie, skupina B ide na návštevu do skupiny C
(paralelne, ten istý postup je použiteľný pre skupiny D a A).

Počas posledných dvoch hodín všetci účastníci diskutujú a hodnotia všetky etapy
návštevy tak ako aj správanie študentov počas simulovanej návštevy.

MODUL 6
ZÁVEREČNÁ HODNOTIACA SPRÁVA
Zhrnutie:
Modul Záverečná hodnotiaca správa oboznamuje so štruktúrou záverečnej hodnotiacej
správy, s princípmi písomných rozhodnutí, odporúčaniami pre inštitúciu a hodnotiacou
agentúrou.
Dĺžka trvania Modulu Záverečná hodnotiaca správa je 8 hodín, z toho 2 hodiny sú
venované teórii, 2 hodiny individuálnej práci a 4 hodiny seminárom a workshopom.
Úlohy Modulu:


Poskytnúť princípy písania a štruktúru záverečnej hodnotiacej správy



Sprístupniť medzinárodné skúsenosti pri písaní záverečnej hodnotiacej správy
a prezentovať ich ústnou formou



Poskytnúť podmienky na získanie zručností dôležitých pri písaní záverečnej hodnotiacej
správy

Štruktúra Modulu:
Dĺžka (počet hodín)

Názov modulu

6. Záverečná hodnotiaca správa

Semináre a

Individuálna

Celkovo

Teória

workshopy

práca

8

2

4

2

Poradie prezentácie každej témy:
 Prednáška založená na obrazových stránkach:
Prezentačné snímky (priložené)
 Praktické úlohy:

Workshopy
(2 hodiny domácej prípravy pred workshopom III a 4 hodiny počas workshopu III)
V druhej polovici dňa všetky skupiny pripravujú ich záverečné hodnotiace správy, každá
skupina pracuje samostatne. Odporúča sa, aby lektor sledoval skupiny a prerušil ich iba
v prípade, že začnú robiť chybné rozhodnutia. Na prípravu záverečnej hodnotiacej správy sú 2

hodiny postačujúce. Zostávajúce hodiny by mali byť venované diskusiám všetkých skupín
s inštruktorom, ktorý sa na nich zúčastňuje. Ak prednášky sú zabezpečované inými lektormi mali
by sa tiež zúčastniť diskusie. Lektori by mali asistovať študentom pri identifikovaní silných
a slabých stránok v procese prípravy záverečnej hodnotiacej správy, tak ako aj o samotné
hodnotenie.
Počas workshopov by si lektori mali robiť poznámky o všetkých otázkach, ktoré by mali
potom pomôcť jemu alebo jej hodnotiť zručnosti a kompetencie každého študenta. Hodnotenie
bude odovzdané na konci kurzu pred vydaní certifikátov.

HODNOTENIE ŠTUDENTA
Hodnotenie je založené na praktických aktivitách a uvažovaniach nad ich výsledkami.
Na konci Programu účastník kurzu by mal byť schopný:


Realizovať samostatné hodnotenie aktivity vyučujúcej / tréningovej inštitúcie,



Identifikovať silné a slabé stránky vyučujúcej / tréningovej inštitúcie,



Pracovať v tíme a robiť samostatné rozhodnutia



Poznať zvláštnosti inštitucionálneho hodnotenia



Analyzovať a hodnotiť samoanalytické správy



Hodnotiť efektívnosť riadenia VET inštitúcie



Plánovať a projektovať proces hodnotenia



Poznať metodológiu hodnotenia



Poznať tendencie v politike vzdelávania a hodnotení kvality



Ukázať analytické a riadiace schopnosti

Aby sme dosiahli vyššiu efektívnosť, komplexné hodnotenie študentov, účastníkov Programu je
plánované:


Študenti ukážu ako aplikovať svoje teoretické vedomosti a schopnosti v praxi



Schopnosť pracovať v skupine



Výsledky samostatnej práce (pokiaľ realizujeme hodnotenie aktivít inštitúcie)

Hodnotenie študentov by malo byť založené na nasledujúcich princípoch:


Princíp systematickosti. Hodnotenie musí byť dôsledné, harmonické, usporiadané a dobre
rozplánované. Testy by mali byť pravidelné t.j. vo všetkých etapách získavania
vedomostí, schopností alebo zručností. To pomôže lektorovi všimnúť si medzery vo
vedomostiach, použiť vhodné kritéria a povzbudiť študentov, aby sa po celý čas
systematicky a racionálne zlepšovali.



Princíp objektivity. Proces hodnotenia musí byť organizovaný korektným spôsobom bez
žiadnych predchádzajúcich chýb. Hodnotenie musí odkryť náležitosť získaných
vedomostí, úroveň zvládnutia vzdelávacích materiálov, rozsah vedomostí, schopnosť
využiť ich samostatne a vyjadriť ich dôsledne a správne.



Princíp individuálneho princípu. Tento princíp uvádza, že každý študent musí byť
objektom testovania, ale odporúča sa brať do úvahy konkrétnu situáciu. Individuálny
prístup k študentom je dôležitý, ak cieľom je vyššia znalosť.



Princíp univerzálnosti. Je odporúčaný pri hodnotení nie len vedomostí a schopností, ale
tiež aj zručností, schopnosti aplikovať vedomosti v praxi, v reálnych situáciách.
Hodnotenie by sa malo realizovať v rôznej etape vyučovacieho procesu. Samostatná,
praktická a skupinová práca by mala byť hodnotená.

Berúc do úvahy fakt, že študenti tohto Programu môžu mať rôzne úrovne prípravy (napr.
praktické skúsenosti), nasledujúce typy hodnotenia sú odporúčané:


Predbežné hodnotenie. Používa sa na začiatku Programu pred prezentáciou nového
materiálu. Lektor sa snaží určiť úroveň vedomostí študentov a otázky, ktoré je potrebné
zdôrazniť.



Systémové (formatívne, jednotné) hodnotenie. Tento typ hodnotenia dovoľuje lektorovi
kontrolovať, či on alebo ona pracuje úspešne, či on alebo ona používa vhodné a efektívne
metódy, ako dobre sú osvojované nové vedomosti, či všetci študenti sú zainteresovaní
a na aké ťažkosti narážajú.



Súhrnné /záverečné/ hodnotenie. Je vyhotovená na konci celého kurzu Programu. Pokiaľ
realizujeme hodnotenie aktivity inštitúcie, samostatné písomné hodnotiace poznámky
a odporúčania, študent musí ukázať schopnosť realizovať túto aktivitu.

Hodnotenie je zamerané na praktické aktivity a úvahe o ich výsledkoch.

