MODUL 5
Východiskové body pre započítanie bodov plnenia pri skĺbení vzdelania a ďalšieho
vzdelávania

Leonardo da Vinci projekt pre transfer inovácií – model "VETwin-win“
Financovanie projektu podporila Európska Komisia.
Za zverejnený obsah je zodpovedný výlučne autor;
Komisia neručí za ďalšie použitie uvedených údajov.

Modul 5
Východiskové body pre započítanie bodov plnenia pri skĺbení vzdelávania a ďalšieho vzdelávania
Všeobecné upozornenia týkajúce sa modulov
Neodškriepiteľným základom pre toto ďalšie vzdelávanie, ktorý platí pre všetky moduly, je mimoriadna
orientácia na metodiku: bez výnimky sa má aplikovať to, o čom sa vyučuje, čiže moderné učebné
metódy orientované na činy, pričom vyučujúci nie sú „poučujúcimi“, ale „sprievodcami pri vyučovacom
procese“. V prípade modulov nejde o sprostredkovanie vedomostí, ide o získanie nových praktických
vedomostí, ktoré majú napomáhať pri vytvorení procesov pre skĺbenie odborného vzdelania a ďalšieho
podnikového vzdelávania. Preto účastníci spájajú učenie v rámci prezenčných seminárov s online –
učením, samoštúdiom a učením v rámci plnenia praktických úloh, ktoré plnia vo svojom vlastnom
pracovnom prostredí. Účastníci sa pravidelne stretávajú v skupinách aj so svojím sprievodcom,
vyhodnocujú skúsenosti, prehlbujú a teoreticky spracúvajú svoje vedomosti.

1. Modul 5 - Úvod
O čo ide a na čom záleží
Európska iniciatíva ECVET stavia odborné vzdelanie pred nové výzvy.
ECVET - „CreditSystem for Vocational Education and Training“ – chce docieliť jednotný
referenčný rámec certifikovania profesijných kompetencií a zvýšiť nadnárodnú mobilitu.
ECVET má umožniť porovnateľnosť a kompatibilitu pri zotrvaní rozdielnych národných systémov.
Nástroje majú podporovať:
• Transparentnosť a porovnateľnosť,
• Prevoditeľnosť a vzájomné uznanie profesných kvalifikácií a kompetencií.
Iniciatíva DECVET -„Entwicklung eines Leistungspunktesystems in der beruflichen Bildung“
(„Rozvoj systému bodového odmeňovania v odbornom vzdelaní“) v Nemecku sa sústreďuje na
zvýšenia priepustnosti na markantných rozhraniach v rámci národných systémov odborného
vzdelania. Bodový systém je založený na existujúcom systéme odborného vzdelávania.
Ciele bodového systému:
-

transparentné kvalifikácie a učebné výsledky,
flexibilné spôsoby odborného vzdelávania,
bez cyklov čakania, redundantných kvalifikácií a slepých uličiek v rámci vzdelávania,
lepšie prepojenie učebných miest a kooperácia so vzdelávacími zariadeniami,
validácia a započítanie neformálne získaných učebných výsledkov a
zvýšenie mobility jednotlivých osôb v rámci odborného vzdelávania.

Školitelia musia mať v budúcnosti nasledovné znalosti:
- ako koncipovať učebné jednotky,
- ako sa zachytia kompetencie a ako sa vyhodnotia,
- čo znamenajú outcomes,
- čo sú body plnenia,
- ako sa môžu zaznamenať a započítať neformálne nadobudnuté kompetencie.
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Učebné ciele a obsahy modulu
1. ECVET- bodový systém v rámci odborného vzdelania
- rozhrania v rámci odborného vzdelania
2. Vytvorenie predpokladov pre započítanie učebných výsledkov
- určiť a opísať učebné výsledky
- stanoviť kompetencie
- stanoviť prekrývanie a zhody medzi čiastkovými systémami
- priradiť body plnenia
- otestovať metódu započítania
3. Učebné jednotky v praxi

Čo by mali na konci vedieť účastníci/ učiaci sa
Vedieť o:
- EQR a kvalifikačnom rámci ďalších európskych krajín
- ECVET a iniciatívy ďalších európskych krajín (napr. DECVET)
- Outcome-orientácia
- stanovenie kompetencií
Zručnosti:
- rozvoj učebných jednotiek
- ovládanie metód pre stanovenie kompetencií
- zapracovanie certifikátov s uznaním nadobudnutých kompetencií
Vlastná kompetencia a sociálna kompetencia
- dôverný vzťah s uchádzačmi
- komunikácia s príslušnými miestami pri uznávaní kompetencií
- neustála aktualizácia a ďalší rozvoj učebných jednotiek v spolupráci s podnikmi a zväzmi
- dôverná spolupráca s regionálnymi skúšobnými výbormi
- nadnárodná spolupráca pri uznávaní získaných kompetencií účastníkov
Samoštúdium - požiadavky
Účastníci samostatne vypracujú učebnú jednotku pre učňov, opíšu outcomes, ktoré je potrebné
dosiahnuť, stanovia rozhranie, otestujú a navrhnú body, ktoré sa udelia.
Všeobecné metodické pokyny pre sprievodcov
- ďalšie vzdelávanie sa odohráva striedavo formou seminárov a umiestňovania učebných
materiálov na online učebnej platforme,
- semináre sa uskutočňujú najmä formou skupinovej práce,
- učebné a pracovné úlohy účastníkov sa prezentujú.
2. Obsahy a praktické úlohy
Obsahy
5.1 Referenčný rámec ohľadne certifikovania odborných kompetencií
5.1.1 Program ECVET
5.1.2 Orientovanie na outcome a kompetencie
5.1.3 Iniciatíva DECVET v Nemecku
5.2 Identifikovanie možností započítavania učebných výsledkov . odvodenie učebnej
jednotky, ktorá presahuje profesie
5.3 Návrhy ohľadne definovania rôznych učebných obsahov – štruktúra učebnej jednotky
5.4 Príklad podnikovej úlohy primeranej k vzdelávaniu, návrhy použiteľných kritérií
hodnotenia
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5.5

Merateľnosť vzdelávania orientovaná na outcome a na nadobudnuté odborné a osobné
kompetencie
5.5.1 Znalosti (poznatky)
5.5.2 Zručnosti
5.5.3 Osobné kompetencie (sociálne kompetencie a vlastné kompetencie)
5.6 Bodový systém v stavebníctve – príklad: betónové stavby
Praktické úlohy
Vypracujte učebnú jednotku pre niektorú z kvalifikácií vo Vašej brandži. Popíšte outcomes
a príslušnú metódu pre stanovovanie kompetencií.
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5.1 Referenčný rámec ohľadne certifikovania odborných kompetencií

5.1.1 Program ECVET
Centrálna výzva vzdelávacej politiky je, aby bolo odborné vzdelávanie schopné čeliť požiadavkám
medzinárodných trhov a rastúcej mobilite kapitálu a práce. Aj mobilita učňov je dôležitý element
európskej spolupráce v oblasti vzdelanie a vzdelávanie. Ale učni nie sú už dávno takí mobilní ako
študujúci. Príčinou je veľká heterogenita v európskych systémoch odborného vzdelávania. Chýba
uznávaný „regulátor“ pre plnenie v zahraničí – jeho opis, zaradenie a započítanie.
V rámci „Kodaňského procesu“ existujú na európskej úrovni aktivity, ktoré sa snažia takýto regulátor
a referenčný rámec certifikovania odborných kompetencií. Referenčný rámec inicioval „European Credit
Transfer System for VET“ (ECVET). ECVET sa môže použiť, aby sa opísali kvalifikácie ako jednotky
ohodnotené určitými bodmi a učebné výsledky by tak boli prenosné a akumulovateľné.
Referenčný rámec ECVET má umožniť kompatibilitu a porovnateľnosť, ak národné systémy zotrvajú vo
svojej terajšej podobe. Vyvíjajú sa preto podporné nástroje
• Transparentnosti a porovnateľnosti,
• Možnosti transferu a vzájomného uznania odborných kvalifikácií a kompetencií.
Ciele ECVET:
• (geografická) podpora mobility
• Zlepšenie horizontálnej a vertikálnej mobility vzdelávania (priepustnosť)
• Uznanie neformálnych kompetencií alebo kompetencií získaných mimo formálneho vzdelávania.

5.1.2 Orientovanie na outcome a kompetencie
Program ECVET je založený na koncepte učebných výsledkov. V budúcnosti by nemalo ísť o to, ako
dlho, kto, čo a kde študoval, ale o to, aké má poznatky, zručnosti a kompetencie. To znamená, že
nepôjde o dĺžku, miesto a pedagogické metódy1, ale dosiahnutie učebných výsledkov („Outcomes“).
Učiaci to môže ukázať iba vtedy, keď potrebné kompetencie má, preto je koncept kompetencií zahrnutý
do orientácie na outcome.
Učebné výsledky vypovedajú o vedomostiach a porozumení po ukončení učebného procesu1. Pojma
output a outcome znamenajú kompetenciu osoby, ktorá sa ukazuje v určitých situáciách (=output)
a takisto preukázané vedomosti v predpísanom rozsahu.
Nehovorí sa o tom, kde, ako, kedy a v akom čase boli kompetencie nadobudnuté.

5.1.3 Iniciatíva DECVET v Nemecku
V pilotnej fáze do 2012 sa na realizáciu ECVET-u vytvoria štruktúry a jednotlivé elementy sa otestujú.
Ťažiskom bude najskôr formálne učenie. Od roku 2012 sa kroky začnú postupne aplikovať a systém sa
začne využívať na kvalifikácie. V roku 2014 sa vyhodnotia doterajšie skúsenosti, aby sa systém doladil.
V Nemecku existuje od novembra 2010 Národné koordinačné stredisko ECVET, ktoré sídli pri Národnej
agentúre Vzdelanie pre Európu pri spolkovom inštitúte odborného vzdelávania. Stredisko pracuje na
poverenie Spolkového ministerstva pre vzdelanie a výskum a je centrálou pre zásadné otázky ohľadne
bodového systému.

1

Kommission der Europäischen Gemeinschaften (EU) (2008a): Vorschlag für eine Empfehlung des Europäischen Parlaments und
des Rates zur Einrichtung des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen. zit. nach URL:
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/com_2006_0479_de.pdf(17.08.2011).
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V Nemecku sa elementy ECVET-u skúmajú v rámci národnej pilotnej iniciatívy DECVET pod vedením
Spolkového ministerstva pre vzdelanie a výskum. Iniciatíva DECVET má nasledovné ciele:
• transparentné kvalifikácie a učebné výsledky,
• flexibilné spôsoby odborného vzdelávania,
• bez cyklov čakania, redundantných kvalifikácií a slepých uličiek v rámci vzdelávania,
• lepšie prepojenie učebných miest a kooperácia so vzdelávacími zariadeniami,
• validácia a započítanie neformálne získaných učebných výsledkov a
• ako sa môžu zaznamenať a započítať neformálne nadobudnuté kompetencie.
Iniciatíva DECVET zachytí dôležité elementy – napríklad body a učebné jednotky orientované na
outcome a testujú sa modely pre započítanie v rámci špecifík nemeckého systému pre odborné
vzdelávanie. Cieľom je systematický rozvoj a testovanie bodového systému, ktorý zaznamená učebné
výsledky, započíta ich a prenesie do iného systému odborného vzdelávania. Tým sa smeruje
k horizontálnej a vertikálnej priepustnosti systému ale aj ku flexibilite samotného vzdelávacieho
systému.
Pilotná iniciatíva DECVET má desať pilotných projektov zameraných prakticky – ide o metódy pre
započítavanie kompetencií a učebných výsledkov, ktoré umožňujú mobilitu a priepustnosť v rámci
vzdelávacieho systému.

5.2 Identifikovanie možností započítavania učebných výsledkov . odvodenie učebnej jednotky,
ktorá presahuje profesie
Ohľad sa berie najmä na nasledovné faktory:
- Analýza odborných polí konania v podniku a v brandži
- Analýza flexibilných a otvorených vzdelávacích plánov a príslušných učebných polí s ohľadom na
nasledovné faktory:
•

flexibilita a otvorenosť rámcových vzdelávacích plánov, ktoré dovoľujú integrovať podnikové
a špecifické zvláštnosti a záujmy do praktického vzdelávania,

•

požiadavky zaistené vzdelávacími plánmi (rámcové plány vzdelávania), ktoré musí vzdelávací
podnik a učni zvládnuť

•

ustanovenia definované vo vzdelávacích plánoch ohľadne minimálnych poznatkov, zručností
a kompetencií, ktoré poskytujú porovnateľnú úroveň kvalifikácie

- heterogénne skupiny v rámci nadpodnikového vzdelávania
- znaky heterogenity jednotlivých účastníkov

Možnosti pre zostavenie učebných jednotiek
1. diferencovanie učebnej jednotky, ktorá presahuje odbor tým, že sa definujú rôzne stupne outcomes
na báze elementov taxonómie učebného cieľa
Výhoda:

efektívne vzdelávanie v heterogénnych skupinách s využitím synergií, ktoré vznikajú na
základe nadodborového sprostredkovania

Nevýhoda: náročná fáza realizácie pri diferencovanom zaznamenaní a vyhodnotení outcomes
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2. Odvodenie iba tých nadodborových jednotiek, ktoré vykazujú s ohľadom na očakávaný outcome
100% prekrytie
Výhoda: dobrá zrealizovateľnosť, jednotná certifikácia, dobrý základ pre vzájomné uznanie
Nevýhoda: zmenšuje sa počet profilov, potenciály heterogenity ostávajú nevyužité
Príklad:
Odvodenie nadodborovej učebnej jednotky „zabezpečenie kvality v brandži: plasty“

Nástrojár
Obchodné procesy a
systémy zaistenia kvality

Mechatronik
Manažment kvality

Mechanik pre metódy
Zaistenie kvality
Manažment kvality

100 % -prekrytie

Požiadavky brandže
- zabezpečenie kvality v brandži: plasty
Plastové výrobky z Európy sú konkurencieschopné iba vtedy oproti konkurencii s
Ďalekého východu, ak kvalita produktov a výrobné náklady zodpovedajú vysokým
trhovým požiadavkám.
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5.3 Návrhy ohľadne definovania rôznych učebných obsahov – štruktúra učebnej jednotky
Učebná jednotka
(učebný modul)
Odvetvie

Priemyselno – technická stavebnícka oblasť

Zamestnanie s ukončeným
vzdelaním
Popis učebných výsledkov

Zručnosti:
Znalosti:
Kompetencie:

Učebné ciele
(s ohľadom na predpoklady
účastníkov) [cieľová skupina]
1. kognitívne
2. affektívne
3. psychomotorické

Učebné obsahy

Časový rámec
s ohľadom na miesto učenia
Učebné formy, metódy
učenia, médiá

Organizácia učebných
obsahov
Sprostredkovanie výsledkov/
preukázanie výkonu
(metódy a kritériá hodnotenia
výsledkov)
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Príklad učebnej jednotky z odvetvia: plasty (primeraná úloha ohľadne vzdelávania):
Učebná jednotka
(učebný modul)

Pneumatické ovládanie nástrojov, strojov a zariadení v odvetví:
plasty

Odvetvie

Priemyselno – technická oblasť – odvetvie: plasty

Zamestnanie s ukončeným
vzdelaním

Mechatronik, nástrojár,
mechanik pre metódy – kaučuk a plasty

Popis učebných výsledkov

Zručnosti:
na konci učebnej jednotky účastníci ovládajú pneumatické ovládanie
podľa tabuliek s popisom jednotlivých krokov a funkčných plánov,
vedia ho zostaviť a otestovať.
Vedia analyzovať a odstraňovať chyby.
Vedia pneumatické elementy a systémy udržiavať.
Znalosti a zručnosti dokážu uplatniť aj pri iných nových úlohách.
Dokážu si vytiahnuť potrebné informácie z dokumentácie, tabuliek
a iných podkladov ohľadne symbolov, pojmov a noriem.
Identifikujú problémy a prestavia schému zapojenia. .
Znalosti:
Rozsiahle znalosti o matematicko – fyzikálnych a technických
zásadáchpneumatických zariadení.
Poznajú dôležité symboly, pojmy a normy používané v rámci
pneumatického ovládania, resp. vedia ako informácie samostatne
získať.
Majú rozsiahle znalosti ohľadne štruktúra a fungovania pneumatických
stavebných elementov na storjoch, ktoré spracúvajú plasty.
Majú rozsiahle vedomosti o spoznávaní a odtraňovaní porúch
pneumatických stavebných prvkov a zariadení.
Vedia anglicky, aby rozumeli odborným výrazom, ktoré sa na
storojoch často nachádzajú v anglickom jazyku.
Kompetencie:
účastníci vedia, že stroje sú automatizované vďaka novým rozvojom
ovládacej techniky.
Sú si vedomí svojej zodpovednosti, ktorú majú v rámci inštalovania,
údržby a opravy zariadení a preukazujú dodržiavanie kvalitatívnych
parametrov.
Účastníci rozvinuli svoje kooperatívne a komunikačné kompetencie,
vedia si zaobstarať potrebné informácie od iných profesných skupín,
vedia rozhodovať o ďalších postupoch a prezentovať výsledky.
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Učebné ciele
(s ohľadom na predpoklady
účastníkov) [cieľová skupina]

Učni získavajú poznatky a zručnosti ohľadne matematicko –
fyzikálnych zásadách pneumatických zariadení, o analýze
pneumatického systému, jeho štruktúre, spolupôsobení a o prenose
energie a signálov.
Z toho vychádza systematická rada opatrení k uvedeniu do prevádzky
(prívod ebergie, plánovanie medzikroky funkčných jednotiek,
nastavenie a zmysluplná zmena hraničných a operačných hodnôt,
plánovanie uvedenia do prevádzky, ...).
Účastníci spoznajú zdroje chýb, vedia zostaviť tabuľky častých chýb
a opísať možnosti ich odstránenia.
Preto môžu samostatne naplánovať, previesť a skontrolovať uvedenie
do prevádzky.
Vedia, že
- mechatronik
- mechanik pre metódy
- nástrojár
Majú spoločnú zodpovednosť za údržbu a uvedenie do prevádzky
pneumatických systémov a zariadení v odvetví: plasty.
Získajú kompetenciu rozpoznať zodpovednosť špecifickú pre ich
povolanie – pneumatické zariadenia v odvetví plasty –
a zodpovedajúco konajú.
Poznajú komplexnosť konania a vedia rozhodnúť, v akom rozsahu
musia pri inštalácii, údržbe a uvedení do prevádzky pneumatických
stavebných prvkov spolupracovať s inými profesijnými skupinami.
Získajú schopnosť preniesť získané znalosti a zručnosti do reálneho
pracovného procesu.
Učni sami prevedú primeranú úlohu. Upevnia si získané vedomosti
ohľadne pneumatických obvodov a stavebných prvkov na
vstrekovacích a vytláčacích zariadeniach a získajú prevádzkovú
kompetenciu.
Spresnenie a rozsah stvárnenia:
Učebné ciele sa spresňujú pri príprave tréningu. Rozsah získaných
znalostí, zručností a kompetencií je daný v module danej
prevádzkovej úlohy.
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Učebné obsahy

Úvod do zásad pneumatických zariadení
• matematické zaobchádzanie s nasledovnými fyzikálnymi
veličinami:: sila, tlak, plocha, dráha, rýchlosť, stupeň pôsobenia,
prenos sily a tlaku (prepojenie s vedomosťami získanými na
odbornej škole)
Fyzikálne zásady
• výroba stlačeného vzduchu
• distribúcia stlačeného vzduchu
• jednotka údržby
Stavebné prvky a schematické
• jednosmerný a obojsmerný cylinder
• rozvádzacie ventily
• škrtiaci ventil so spätnou klapkou
• pneumatické pohony prevádzkové vlastnosti (normálna
prevádzka, narušená prevádzka, rýchlosť prúdenia, vplyvy ako
teplota, vlhkosť,...)
• riadenie/ ovládanie pneumatických pohybov (proporčná
technika)
Obvodový návrh po stanovení úlohy
• štruktúra obvodu v zmysle pneumatických plánov
• vypracovanie schém zapojenia
• systematické hľadanie chýb a ich odstraňovanie
Práca v reálnom procese
• analýza pneumatických prvkov na reálnych zariadeniach
• inštalácia, údržba
• realizácia prevádzkovej úlohy

Časový rámec
Učebné formy, metódy
učenia, médiá

Organizácia učebných
obsahov

4 týždne
-

úvodná inštruktáž

-

samostatne riadené učenie

-

cvičenia a otázky (nacvičenie zobrazenia úlohy a stavu zapojenia
prvkov podľa príkladu)

-

samostatné zhodnotenie, vyhodnocovací rozhovor a anlýza chýb

-

laboratórne vybavenie (modulový systém pracovisko),

-

školiace podklady

-

tréning na reálnych zariadeniach, ktoré spracúvajú plasty, najmä
vstrekovacie a vytláčacie zariadenia (inštalovanie pneumatických
prvkov, hľadania a odstraňovanie simulovaných chýb)

-

prevádzková úloha primeraná vzdelávaniu

Učebná jednotka je zameraná na budúcich odborníkov z priemyslu
a remesla (plasty) s technickým chápaním a logickým myslením.
Skupiny majú max. 12 členov. .
Nadodborové prevedenie , účastníci ztroch profesných skupín:
- mechatronik
- mechanik pre metódy
- nástrojár
Sa vzdelávajú podľa princípov jednotnosti a diferenciácie
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2 týždne – vzdelávacie centrum, 2 týždne – mix „prevádzka –
vzdelávacie centrum“.
Pri splnených predpokladoch sa druhé dva týždne strávia iba
v podniku. Predtým sa môže stanoviť typická prevádzková úloha.
Sprostredkovanie
výsledkov/
preukázanie výkonu

Úspech sa sprostredkuje nasledovne:
- interný test
- realizácia špecifickej úlohy
Potom nasleduje vyhodnotenie v troch stupňoch:
1. Samostatné zhodnotenie
2. Vyhodnotenie trénerom a vzdelávacím centrom
3. Vyhodnotenie úlohy trénerom alebo odborníkom
Účastník dostane certfikát, ktorý potvrdzuje jeho znalosti.

5.4 Príklad podnikovej úlohy primeranej k vzdelávaniu, návrhy použiteľných kritérií hodnotenia
Príklad úlohy v rámci odvetvia: plasty
Zamestnania s ukončeným vzdelaním: Mechatronik, nástrojár, mechanik pre metódy
úlohou sa môžu zaoberať všetky tri profesie, u mechatronikov je dôležitý najmä úvod do vstrekovacej
techniky):
Prevádzková úloha primeraná vzdelávaniu:
Odstránenie poruchy na feromatike Milacron Elektra 50 S

Úloha:
Na vstrekovacom zariadení Ferromatik Milacron Elektra 50 S, ktorá má ovládanie IQT 44 (Standard), sa
vyskytne chyba počas výrobného procesu. Nádoby, ktoré stroj vyrába, sa nevyprosťujú automaticky.
Môže ísť o chybu vyprosťovacieho systému alebo samotného stroja (príznak opotrebovania), na
podpore vyprosťovania prostredníctvom vyrážača vzduchu (nečistoty) alebo na stavebných prvkoch
pneumatického ovládacieho systému. Technické parametre vzduchových ventilov sa aktivujú agregát,
ktorý má spojenie s obrazovkou.
Analyzujte chybu a začnite opatrenia na odstraňovanie chýb. pracujte čo najsamostatnejšie, plánujte,
realizujte, kontrolujte a riadne odovzdajte opäť funkčné zariadenie.
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Prevedenie úlohy - kritériá:
Fáza plánovania
Body (0-3-5-7-9-10)
Kritériá

Vlastné hodnotenie

Cudzie hodnotenie

Spoznanie pracovných a učebných cieľov
Rešerš informačných zdrojov
Efektívne využitie materiálov k samoštúdiu
IST-Analyse – analýza súčasného stavu
Analýza chýb
Stratégie riešenia za účelom spracovania úlohy
Vytvorenie pracovného plánu
Popr. Dohoda o pláne s expertmi (traja vyššie
menovaní)
Uskutočniť samostatne rozhodnutie
Medzisuma x 0,3 ...........................................
Fáza realizácie
Body (0-3-5-7-9-10)
Kritériá

Vlastné hodnotenie

Cudzie hodnotenie

Dodržiavanie pravidiel ochrany práce
Efentívne využívanie štandardov a DIN noriem
Skontrolovať funkčnosť prvkov
Inštalovať ventily a elektrostavebné prvky
Dohody a kooperácia medzi skupinami
Zohľadnenie prevádzkových porúch počas výroby
Rady od expertov
Skúšobná prevádzka a závery
Kontrola kvality
Interpretácia výsledkov
Medzisuma x 0,4 ...........................................
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Fáza transferu
Body (0-3-5-7-9-10)
Kritériá

Vlastné hodnotenie

Cudzie hodnotenie

Odborná správnosť riešenia
Písomné zobrazenie výsledkov v dokumentácii
Preukázať osoh výsledku pre podnik
Prezentovanie úlohy
Štruktúra prezentácie
- členenie
- vlastná pozícia
vypracovanie relevantných záverov
Samoštúdium – získané poznatky a ich prenos na iné
úlohy
Použitie pri podobných činnostiach
Predstavy o zaistení kvality v podniku (možnosti ako sa
chybám vyhnúť)
Medzisuma x 0,3 ...........................................
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Raster pre krátke zobrazenie
prevádzková úloha relevantná pre vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie:
Titul: ...........................................................................................................................................
Firma: .........................................................................................................................................
Obsah vzdelania v zmysle
Súvis úlohy a učebných cieľov, t.j. úloha musí obsahovať
vecného a časového členenia
kvalifikované časti.
zamestnania s ukončeným
vzdelaním:
Resp. obsah z príslušného modulu
ďalšieho vzdelávania
Odvodená úloha, resp. úloha
relevantná pre ďalšie vzdelávanie
s očakávaným výsledkom
a časovým údajom

Prečo ide o skutočne dôležitú a potrebnú úlohu pre podnik.

Účastníci vzdelávania, resp.
Ďalšieho vzdelávania
Potrebné kroky

Popr. Aj tu môže prísť k exkurziám, prípravným cvičeniam.
Dôležité je zobraziť priebeh spracovania konkrétnej úlohy.

Podpora od školiteľov

Ako môžu pomôcž školitelia, odborníci alebo iní špecialisti
s úlohou, ako musia spolupracovať, aby boli podporou? Aká
spolupráca je potrebná s odbornou školou?

Získané výsledky

Veľmi
dobré

Plánovanie práce, spolupráca,
komunikácia, informácia
Prevedenie podľa kvality a času
Samostatné preverenie výsledkov,
kontrola, oprava, prezentácia
výsledkov
Osoh pre podnik

Podpis školiteľa

VETwin-winModel

dob
ré

uspokojivé

postačujúce S chybami

nepostačujúc
e

Kritériá hodnotenia zobrazené tu sú návrhom,
môžu sa vždy špecifikovať podľa úlohy a
pokrokov. Zmysel majú aj kritériá hodnotenia
tak ako sú vnímané v mnohých nových
povolaniach v rámci projektovej práce.

Podpis vzdelávanej osoby
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5.5 Merateľnosť vzdelávania orientovaná na outcome a na nadobudnuté odborné a osobné
kompetencie
Čo sú learning Outcomes?
Learning Outcomes popisujú konkrétne, merateľné kompetencie (odborné a osobné). Pri vytváraní
učebných cieľov nie sú obsahy východiskovým bodom (čiže nie sú Input), ale to, čo by mali účastníci na
konci modulu vedieť.

Indikátory, na ktorých spoznáte outcomes:
1. znalosti
2. zručnosti
3. Sociálne a vlastné kompetencie
5.5.1 Znalosti (vedomosti)
Znalosti predstavujú súhrn faktov, zásad, teórií a praxe v rámci učebnej či pracovnej oblasti.
Európsky kvalifikačný rámec popisuje znalosti ako teoretické znalosti či znalosti faktov.2
Príklad znalostí v odvetví plasty, ktoré sú relevantné pre prax
1. znalosti o štruktúre a fungovaní zariadené na spracovanie plastu, o nástrojoch a periférnej
technike.
2. Znalosti o ochrane pri práci a ochrane zdravia pri práci
3. Znalosti o elektrických, pneumatických a hydraulických ovládacích zariadeniach
4. Znalosti o manažmente kvality
5. Znalosti o obchodnom procese: vedomosti o špecifických obchodných procesoch pre túto
brandžu, logický priebeh v odvetví výroba nástrojov, zhotovovanie, uvádzanie do prevádzky a
diskontinuita
6. Znalosti o prevádzkových údajoch reťaze čerpania hodnôt – až po obchod so zákazníkom

Ďalej sa poznatky môžu deliť na základe:
•
•
•

Vedomostí o stavebných prvkoch, ovládacích systémoch, nástrojoch, materiáloch, vzorcoch,
popisoch a definíciách v plastovom priemysle
Znalostí o súvislostiach v rámci procesu spracovania plastov a spolupôsobenie jednotlivých
elementov strojov
„know-how“ pre plánovanie, realizáciu a kontrolu činnosti, napr. nastavenie vsrekovacieho stroja
a výmena náradia.

5.5.2 Zručnosti
Zručnosti sú schopnosť používať poznatky a know-how, aby sa splnili úlohy a riešili problémy.
Európsky kvalifikačný rámec (EQR) definuje zručnosti ako kognitívne zručnosti (logické, intuitívne
a kreatívne myslenie) a praktické zručnosti (šikovnosť a používanie metód, materiálov, nástrojov
a náradia).

2

Europäischer Qualifikationsrahmen (EQR) für lebenslanges Lernen.
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Príklad pre zručnosti v plastovom priemysle:
1. Odborné uvedenie do prevádzky, kontrola a obsluha strojov a zariadené, ktoré spracúvajú
plasty
2. Identifikovanie a odstránenie chýb
3. Posúdenie kvality plastových výrobkov
4. Zaobchádzanie s technikou CAD a SPS, starostlivosť a údržba pneumatickej a elektrickej
poháňacej techniky
5. Práca, ktorá šetrí životné prostredie a energiu
Treba spoznať zručnosti
• Zaobchádzanie s pracovným náradím, nástrojmi a strojmi,
• Rýchly prenos naučených zručností na nové pracovné úlohy,
• Bezpečné a kvalitné prevedenie úlohy bez úrazov.
K zručnostiam patrí najmä
• Plánovanie úloh
• Práca s výkresmi
• Programovanie strojov, ktoré spracúvajú plasty
• Otestovanie výrobkov a vyhodnotenie výsledkov
• Pracovný postup a optimalizácia parametrov procesu

Príklady odbornej kompetencie (znalosti, zručnosti):
-

používanie odborne primeraných metód – riešení
vecne rieši úlohy – správne a kompletne
vypracuje výsledky, ktoré sú praktické
úlohy rieši originálne
úlohy rieši ekonomicky a racionálne
dodržiava termíny
konkretizuje celkovú úlohu
hrubo naplánuje úlohu
plánuje do detailov
plánuje kontroly
koordinuje prácu alebo jednotlivé činnosti
kontroluje priebeh a výsledky

5.5.3 Osobné kompetencie (sociálne a vlastné kompetencie
osobné kompetencie sú preukázané schopnosti, zručnosti, znalosti a osobné, sociálne a/ alebo iné
metodické schopnosti v pracovnom či osobnom prostredí.
Európsky kvalifikačný rámec definuje kompetenciu ako prebratie zodpovednosti a samostatnosti.3
Kompetencie sa odvíjajú od pracovnej situácie, hovoria o tom, ako učiaci sa samostatne úlohy
spracúvajú, ale aj v spolupráci s tímom a odborníkmi.
Sú to napríklad:
1. Vnímanie a zodpovednosť za prácu na zmeny typickú pre plastový priemysel
2. Dohoda a spolupráca pri riešení úloh pri odstraňovaní porúch
3. Samostatná práca s informáciami a procesnými parametrami
4. Výmena informácií pri kooperatívnych riešeniach úloh
3

Europäischer Qualifikationsrahmen (EQR) für lebenslanges Lernen. In: http://www.good-practice.de/strukturen_beitrag2486.php,
Aufruf:28.05.08
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Spoznať treba najmä tieto kompetencie:
- zrozumiteľné vyjadrovanie
- zrozumiteľné informovanie o pracovných úlohách
- ujasnenie hádok a konfliktov vecným spôsobom
- rýchle zorientovanie v situáciách
- vie dobre viesť a inštruovať
- nemám ťažkosti integrovať sa do tímu
Príklady osobnej kompetencie:
-

nasadenie za spoločné ciele
motivuje ostatných členov skupiny
podporuje a pomáha ostatným
vníma názory ostatných
jasne a zrozumiteľne sa vyjadruje
hovorí o informáciách alebo ich posúva ďalej
dáva konštruktívnu spätnú väzbu
dokumentuje prácu kompletne a pochopiteľne
dokumentáciu člení logicky a formálne správne
vecne správne formulácie
originálne zobrazenie
dodržiava termíny zhotovenia
prispieva/ neprispieva
pripravuje prezentácie
vyjadruje sa zrozumiteľne a odborne
hovorí jasne a zreteľne
vystupuje a správa sa isto
v primeranej miere používa médiá
dodržiava časové ohraničenia

5.6 Bodový systém v stavebníctve – príklad: tehlové stavby
Tehlové stavby už nie sú len predmetom stavebného sektoru, ale aj vzdelávania. Rastúci dopyt po
odborníkoch a snahy v Európe modularizovať získavanie odborných kvalifikácií hovorí o potrebe
vzdelávania v tomto sektore.
Na základe EQR a ECVET vyvinul projekt EÚ systém Lern-Lehm (uč sa o tehlách). Jeho predmetom je
získavanie, hodnotenie a sprostredkovanie výsledkov o tehlách (stavbách) zúčastnených partnerom
a krajinám. Výhľady majú stúpajúcu tendenciu, už počas vzdelávania sa získavajú skúsenosti
v zahraničí.
ECVET sa snaží aj o profesijnú mobilitu a kariéru integráciou formálneho i neformálneho učenia sa.
m – wachsende Märkte,
východiskovým bodom bolo rozdelenie kvalifikácie „tvorca tehál“ na šesť častí:
1. vytvorenie tehlovej malty
2. výstupky
3. oprava, povrchové spracovanie tehlových výstupkov
4. Stvárnenie vnútorných priestorov
5. ozdoby z tehál
6. Marketing
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