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RÁMEC PROJEKTU

PAC.TT – Pedagogické a andragogické competence pro lektory a trenéry v odborném
vzdělávání je Leonardo da Vinci projekt, přenos inovací, realizovaný 2011 – 2013. Projekt je
realizován konsorciem partner ze šesti různých evropských zemí:
ZEMĚ

ORGANIZACE

Turecko

GOI

Governoship města Istanbul

Portugalsko

ISQ

Institut technologie a kvality

Bulharsko

BALKANPLAN BALKANplan Ltd

Česká republika

EA

Turecko

Lotyšsko

METGEM
EUROFORTIS

Educational Association o. s.
Centrum pro rozvoj odborného vzdělávání a přípravy (METGEM)
Univerzita Bahcesehir

Eurofortis SIA

V posledních patnácti letech vytvořil ISQ inovativní metodologie a nástroje pro přípravu
lektorů. V tomto smyslu jsou Metodika a pedagogické a andragogické kompetence pro
lektory chápány jako hlavní nástroj pro přípravu učitelů a lektorů / trenérů tak, aby si byli
vědomi rozdílných kompetencí požadovaných pro tuto funkci a současně si uvědomovali
důležitost propagovat 8 klíčových kompetencí, „zelených přístupů“ a celoživotních přístupů
k jejich žákům a učícím se.
S metodikou PAC a nástroji, se lektoři /trenéři a učitelé v odborném vzdělávání a přípravě
stanou znalostními mediátory a makléři (místo přenositelů znalostí), kteří musí být schopní
zajistit nové „znalostní surfaře“ v informační společnosti a zelené ekonomice, stejně jako
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prosazovat rovnováhu rozdílných potřeb jednotlivců a talentů, v inkluzivním a posilujícím
kontextu.
V žádné z ostatních partnerských zemích – Turecku, Bulharsku, České republice a Lotyšsku –
tato metodologie neexistuje.
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PŘEDSTAVENÍ EQF A ECVET
Evropský kvalifikační rámec (ERK) je společný evropský referenční systém, který spojuje
rozdílné národní kvalifikační systémy (NKS) a rámce dohromady. V praxi funguje jako
překládací zařízení, zajišťující vyšší čitelnost kvalifikací. Bude pomáhat učícím se / pracujícím,
kteří si budou přát stěhovat se do jiných zemí nebo změnit práci či přejít v odborném
vzdělávání a přípravě.
Jako nástroj pro podporu celoživotního vzdělávání, EQF zahrnuje jak všeobecné a odborné
vzdělávání a přípravu dospělých, tak vysokoškolské vzdělávání
Těchto osm úrovní pokrývá celou škálu kvalifikací od těch získaných při ukončení povinného
vzdělávání po kvalifikace udělené na nejvyšší úrovni akademického a profesního či
odborného vzdělávání a přípravy.
Každá úroveň by měla být v zásadě dosažitelná prostřednictvím různých vzdělávacích a
kariérních cest.
Hlavními uživateli ERK budou orgány, které jsou odpovědné za národní a / nebo odvětvové
systémy kvalifikací a rámců. Poté, co propojí své systémy s ERK, bude ERK pomáhat
jednotlivcům, zaměstnavatelům a poskytovatelům vzdělávání a školení porovnávat
jednotlivé kvalifikace z různých zemí a systémů vzdělávání a odborné přípravy.
Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET), technický rámec,
umožní přenos, uznávání a popřípadě shromažďování studijních výsledků jednotlivců s cílem
získání kvalifikace. V tomto smyslu, jsou v ECVET studijní výsledky jednotlivce posouzeny a
ověřeny za účelem přenosu kreditů z jednoho systému kvalifikací do druhého, nebo z jedné
studijní cesty do druhé.
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Podle tohoto přístupu, mohou studenti akumulovat požadované výsledky učení pro danou
kvalifikaci v průběhu času, v různých zemích nebo v různých situacích. Systém také umožňuje
možnost vypracovat společná kritéria pro kvalifikace získané odborným vzděláváním a je
plně kompatibilní s evropským převod a kumulaci kreditů systém pro vysokoškolské
vzdělávání (ECTS)
Nástroje a metodika ECVET zahrnují popis kvalifikací vyjádřených v jednotkách výsledků
učení s příslušnými body, proces přenosu a shromažďování a doplňující doklady, jako jsou
Smlouvy o učení, Osobní záznam a příručky pro uživatele.
V rámci pracovního balíčku (WP) - Společný rámec pro EQF a ECVET - projektu PAC.TT byly, v
souladu s ERK a ECVET systémy, vytvořeny Společné zásady pro integraci Evropského profilu
lektora / trenéra odborného vzdělávání.
Navíc tyto směrnice byly vytvářeny s hlavním cílem podpořit budoucí integraci profilu lektora
/ trenéra odborného vzdělávání a přípravy do stávajících programů odborného vzdělávání a
systémů v partnerských zemích a operačních partnerství prostřednictvím Memoranda o
porozumění.
Společné zásady PAC.TT se skládají z:

 Profil lektora / trenéra v odborném vzdělávání a přípravě: Deskriptor
kvalifikace a jednotky učení








Národní přehled korespondujících programů odborného vzdělávání a přípravy
Memorandum o porozumění
Smlouva o učení
Osobní záznam
Metodika hodnocení
Slovník
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SMĚRNICE PRO PRACOVNÍ METODIKU

Tato směrnice byla vytvořena v rámci následujícího operačního společného rámce:
i.

Vedoucí pracovního balíčku, ISQ, vyvinul Evropský profil lektora / trenéra
odborného vzdělávání a přípravy, založený na identifikaci jednotek výsledků učení
a souvisejících deskriptorů, z hlediska znalostí, dovedností a kompetencí.

ii.

Všichni zapojení partneři provedli průzkum a analýzu jejich současného národního
kontextu souvisejícího s kvalifikačním systémem, včetně popisu jejich systému
ECVET a odpovídajících kvalifikačních nabídek a programů pro učitele a lektory /
trenéry odborného vzdělávání a přípravy souvisejících s PAC.TT obsahy a moduly.
Společná šablona byla vyvinuta ISQ . Výsledky jsou prezentovány v tomto pokynu.

iii.

Doplňkové evropské nástroje jsou zavedeny a přizpůsobené šablony uvedeny, a to:

a. Memorandum o porozumění
b. Smlouva o učení
c.

Osobní záznam

d. Metodika hodnocení
iv.

Slovníček byl vyvinut a integrován do tohoto dokumentu, aby řídil všechny
zainteresované části.
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EVROPSKÝ PROFIL: POPIS KVALIFIKACE A VÝSLEDKŮUČENÍ
Cílem popisu kvalifikace je přidělit určitou kvalifikaci podle ERK a rozdílných národních
kvalifikačních systémů, s cílem vytvořit mosty mezi institucemi a jednotlivci.
V praxi to funguje jako most umožňující tvorbu kvalifikací čitelnější. To pomůže studentům a
pracovníkům, kteří se chtějí pohybovat mezi zeměmi nebo změní zaměstnání nebo se
přesouvají mezi institucemi odborného vzdělávání a přípravy.
Evropské systémy odborného vzdělávání a přípravy jsou tak rozmanité, že posun k
výsledkům učení byl nezbytný k vytvoření srovnání mezi kvalifikacemi snad založených na
výsledcích učení na základě výsledků učení, které stojí za to.
V ERK jsou výsledky učení definovány jako vyjádření toho, co dotyčná osoba zná, čemu
rozumí a co je schopna vykonávat po ukončení vzdělávacího procesu. Výsledky učení jsou
uvedeny ve třech kategoriích:
 znalosti
 dovednosti
 kompetence.
Popis kvalifikace poskytuje velký obraz kvalifikačního rámce, seznam jednotek výsledků
učení, které budou podrobně popsány z hlediska obsahu a struktury kvalifikací. V tomto
smyslu je popis kvalifikace považován za vhodný nástroj k mapování znalostí, dovedností a
kompetencí určité kvalifikace, umožňující institucím a dodavatelům odborného vzdělávání a
odborné přípravy a přípravy pochopit a číst skutečné výsledky učení, obsažené v každé
kvalifikaci pro další vzájemné uznávání výsledků učení mezi různými institucemi odborného
vzdělávání a přípravy.
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Pokud všechny části cesty v OVP znají očekávané výsledky učení obsažené v určité kvalifikaci,
co se týče úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí této kvalifikace, které
zastupuje, bude snadnější vytvořit Memorandum o porozumění mezi institucemi odborného
vzdělávání a přípravy, aby poskytovaly nejlepší a správnou kvalifikaci jedinci v národní nebo
mezinárodní mobilitě.
Kombinování kvalifikace s popisem jednotek výsledků učení se může zdát na začátku jako
nejtěžší věc, ale je celá základem každého kvalifikačního procesu.
Za prvé, je potřeba se při vytváření jednotek učení hlavně soustředit opravdu na to, co
jedinec skutečně ví, na co má schopnost pro a co může dělat. Proto, když popisujeme
jednotky výsledků učení, je nezbytné používat aktivní, jasná a pochopitelná slovesa, rovněž
je zasadit do kontextu specifického výsledku, který bude dosažen ve smyslu znalostí,
dovedností a kompetencí.
Při jasném pochopení jednotek výsledků učení, které jsou získány v procesu učení (které
může být formální, informální nebo neformální), založení Memoranda o porozumění a
následně přidělení ECVET bodů na základě hodnocení, validace a uznání získaných výsledků
učení bude mnohem snadnější.
Evropský profil pro lektora / trenéra v OVP vytvořený v rámci projektu PAC.TT byl navržen
pro úroveň 5 ERK s přihlédnutím na komplexnost, rozsah a úroveň očekávaných výsledků
učení. V tomto smyslu je nutné, aby budoucí lektor / trenér měl zásadní znalost a
specializované dovednosti řídit a kontrolovat aktivity autonomním a odpovědným
způsobem.
Profil má přiděleno celkem 225 hodin výuky, rozdělených do devíti jednotek výsledků učení,
odpovídajících 9 bodů ECVET. Tyto hodiny zahrnují kontaktní hodiny, praktická cvičení,
samostatné studium a hodnocení.
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Vzdělávací systém
a kontext
Počáteční
simulace školení
Komunikace a
skupinová
dynamika
Pedagogické
metody a
strategie

Lektor /
trenér v
OVP

Operační a akční
plán

Didaktické zdroje
a multimédia
Platformy
společného učení
Příprava a
hodnocení učení
Závěrečná
simulace školení
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DESKRIPTORY POPISUJÍCÍ ÚROVEŇ KVALIFIKACÍ
ÚROVEŇ

ZNALOSTI

Úroveň 1

Základní všeobecné znalosti

Úroveň 2

znalosti v oboru práce nebo studia

DOVEDNOSTI

KOMPETENCE

Základní dovednosti požadované k provádění jednoduchých
úkolů
základní kognitivní a praktické dovednosti požadované při
používání relevantních informací za účelem plnění úkolů a
řešení běžných problémů s použitím jednoduchých pravidel
a nástrojů

Pracovat nebo studovat pod přímým dohledem ve strukturovaném
prostředí

pracovat nebo studovat pod dohledem s určitou mírou samostatnost

Úroveň 3

Znalosti faktů, zásad, procesů a obecných
pojmů v oboru práce nebo studia

Řada kognitivních a praktických dovedností požadovaných
při plnění úkolů a řešení problémů - výběrem a použitím
základních metod, nástrojů, materiálů a informací

Nést odpovědnost za splnění úkolů v práci nebo ve studiu při řešení
problémů - přizpůsobovat své chování okolnostem

Úroveň 4

Faktické a teoretické znalosti v širokých
souvislostech v oboru práce nebo studia

Řada kognitivních a praktických dovedností požadovaných
při řešení specifických problémů v oboru práce nebo studia

Schopnost řídit sebe samého v rámci pokynů v oblastech práce nebo
studia, které jsou obvykle předvídatelné, ale mohou se měnit. Dohlížet
na běžnou práci jiných osob a nést určitou odpovědnost za hodnocení a
zlepšování pracovních či vzdělávacích činností

Úroveň 5
LEKTOR /
TRENÉR V
OVP

Rozsáhlé a specializované faktické a
teoretické znalosti v oboru práce nebo
studia a uvědomování si
hranic těchto znalostí

Rozsáhlá škála kognitivních a praktických dovedností
požadovaných při rozvíjení tvůrčích řešení abstraktních
problémů

Řídit a kontrolovat pracovní či vzdělávací činnosti, při nichž dochází k
nepředvídatelným změnám - posuzovat a rozvíjet své vlastní výkony a
výkony ostatních

Úroveň 6

Pokročilé znalosti v oboru práce nebo
studia zahrnující kritické chápání teorií a
zásad

Pokročilé dovednosti prokazující zvládnutí oboru a smysl pro
inovace, jež jsou požadovány při řešení složitých a
nepředvídatelných problémů ve specializované oblasti práce
nebo studia

Řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a
néstodpovědnost za rozhodování v kontextu nepředvídatelné pracovní
nebo vzdělávací náplně - nést odpovědnost za řízení
odborného rozvoje jednotlivců a skupin

Úroveň 7

Vysoce specializované znalosti, z nichž
některé jsou v popředí znalostí v oboru
práce nebo studia, sloužící jako základ
originálního myšlení nebo výzkumu –
kritické uvědomování si znalostí v oboru a
na rozhraní mezi různými oblastmi

Speciální dovednosti požadované při řešení problémů ve
výzkumu a/nebo při inovacích s cílem rozvíjet nové znalosti a
postupy a integrovat poznatky z různých oblastí

Řídit a transformovat pracovní nebo vzdělávací kontexty, které jsou
složité, nelze je předvídat a vyžadují nové strategické přístupy - nést
odpovědnost za přispívání k profesním znalostem a postupům a/nebo za
posuzování strategických výkonů týmů

Úroveň 8

Znalosti na špičkové úrovni v oboru práce
nebo studia a na rozhraní mezi obory

Vysoce pokročilé a specializované dovednosti a techniky,
včetně syntézy a hodnocení, požadované při řešení
kritických problémů ve výzkumu a/nebo inovacích a při
rozšiřování a novém definování stávajících znalostí nebo

Vykazovat značnou autoritu, inovační potenciál, samostatnost a
akademickou a odbornou integritu a trvalé odhodlání přicházet s novými
myšlenkami a vyvíjet nové postupy na špičkové úrovni v oboru práce
nebo studia, včetně výzkumu
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odborných postupů

GUIDELINE FOR THE DEFINITION OF LEARNING OUTCOMES UNDER QUALIFICATION ÚROVEŇ 5
ZNALOSTI

HLOUBKA

VÝSLEDKY
UČENÍ

Základní
aspecializované
faktické a teoretické
znalosti faktů,
koncepcí a principů

POCHOPENÍ A
KRITICKÉ MYŠLENÍ

Interpretovat,
vybírat, spojovat a
přizpůsobovat
informace a
aplikovat
v souvislostech;
Předvést povědomí
hranic znalostí

DOVEDNOSTI

KOMPETENCE
ZODPOVĚDNOST

ŠÍŘE A HLOUBKA

Šíře
specializovaných
dovedností
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ÚČEL
Vytvořit kreativní
řešení pro splnění
specifických úkolů
a řešit specifické
problémy,
některé abstraktní
povahy a požadující
řešení šitá na míru
(úkoly design,
plánování
realizace a
kontrola,
hodnocení a
zdokonalení)

AUTONOMIE
VLASTNÍ PRÁCE

OSTATNÍ

Posouzení a
zdokonalení
vlastního výkonu

Řízení a dohled
nad individuálním
výkonem
ostatních

Na klouzavé
škále od méně
do více

ÚROVEŇ

NÁRODNÍ KVALIFIKAČNÍ RÁMCE v partnerských zemích

Úroveň 1

2. cyklus základů vzdělání

Úroveň 2

3. cyklus základů vzdělání (prostřednictvím formálního vzdělávání nebo dvojité certifikace)

Úroveň 3

Střední vzdělání
Střední vzdělání s profesní počáteční praxí (minimálně 6 měsíců) (prostřednictvím formálního vzdělávání nebo dvojité

Úroveň 4
certifikace)
Úroveň 5

Postsekundární kvalifikace (profesní specializace)

Úroveň 6

Bakalářský stupeň

Úroveň 7

Magisterský stupeň

Úroveň 8

Ph.D.
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POPIS MODULU A JEDNOTEK UČENÍ

LEKTOR / TRENÉR OVP
ÚROVEŇ
ZÁKLADNÍ JEDNOTKY

JEDNOTKY
VÝSLEDKŮ
UČENÍ

ERK

NRK
partnerů

POČET
VYUČOVA
CÍCH
HODIN

BODY
ECVET

1.

Vzdělávací systém a kontext

25

1

2.

Počáteční simulace školení

25

1

3.

Komunikace a skupinová dynamika

25

1

4.

Pedagogické metody a strategie

25

1

5.

Operační a akční plán

25

1

6.

Didaktické zdroje a multimédia

25

1

7.

Platformy společného učení

25

1

8.

Příprava a hodnocení učení

25

1

9.

Závěrečná simulace školení

25

1

225

9

KURIKULUM LEKTORA / TRENÉRA V OVP

5

5

5

5
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ÚROVEŇ
OBECNÉ JEDNOTKY

Vyjmenujte obecné jednotky pro zvláštní
kvalifikaci
(v závislosti na každém Národním
kvalifikačním rámci, některé jednotky
učení se vztahují na více než jednu
odbornou kvalifikaci)

ERK

NRK

VYUČOVA
CÍ
HODINY

BODY
ECVET

JEDNOTKA 1: VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM A KONTEXT
•Kontext zásahu
•Učení, tvořivost a podnikavost



VÝSLEDKY
UČENÍ






ZNALOSTI

DOVEDNOSTI

KOMPETENCE

(Moci…)

(Moci…)

(Moci…)

Charakterizovat vzdělávací systém
založený na cílech, cílové skupině,
technologiích a využívaných zdrojích a
požadovaném typu a metodice
tréninku / školení
Identifikovat národní a místní
legislativu, která reguluje odborné
vzdělávání a přípravu
Identifikovat hlavní koncepty, teorie,
podporujcí procesy učení
Identifikovat hlavní faktory a
podmínky, které podporují proces
učení







Uvést dovednosti a schopnosti
požadované pro lektora / trenéra
aktivity
Vyjmenovat dovednostiList the skills
nezbytné pro lektora / trenéra
v existujícícm vzdělávacím systému
Vytvořit kritický, tvořivý a podnikavý
přístup
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Vytvořit a přemýšlet o strategiích k
podpoře tvořivosti a podnikavosti



Rozvíjet kritické chápání vzdělávacích
systémů a různých intervenčních
kontextů



Použít inovativní praktiky ve
vzdělávacím procesu

JEDNOTKA 2:

POČÁTEČNÍ SIMULACE ŠKOLENÍ

•Příprava a simulace
•Analýza a akce na zlepšení

VÝSLEDKY
UČENÍ



ZNALOSTI

DOVEDNOSTI

KOMPETENCE

(Moci…)

(Moci…)

(Moci…)

Identifikovat aspekty považované za
nejdůležitější ve vzdělávacím
prostředí a vzdělávání a učení



Vytvořit - kapacitu analýzy a vlastní
analýzy pro chování pozorované v
rozvoji vyučování - učebních sezení
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Připravit, vytvořit a vyhodnoťit učební
sezení



Navrhnout alternativní řešení, návrhy
na různé strategie výuky

JEDNOTKA 3: KOMUNIKACE A SKUPINOVÁ DYNAMIKA
•Komunikační a vztahové chování
•Rozmanitost v kontextu vzdělávání





ZNALOSTI

DOVEDNOSTI

KOMPETENCE

(Moci…)

(Moci…)

(Moci…)



Poslouchat aktivně a začlenit
komunikační pravidla do tréninku /
školení



Být otevřený skupinové diskusi a
různým názorům

Pochopit dynamiku jednotlivce
v procesu učení s pracovní skupinou



Přizpůsobit pedagogický přístup
danému kontextu

Ocenit význam (důležitost) mediátora
pacovních skupin



Vytvořit podporující klima pro žáky /
učící se



Podporovat porozumění a učení mezi
žáky / učícími se

Pochopit dynamiku – lektor/ trenér –
učící se (žák) – cíle učení, jejímž cílem
je usnadnění procesů učení
Pochopit psychosociální jevy ve
výcvikových skupinách, jako je vedení,

VÝSLEDKY
UČENÍ
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Zvládat různé pracovní skupiny, se
silnou pravděpodobností k zavedení
diskriminačních situací nebo odporu /
opozici k procesu učení

JEDNOTKA 4:

PEDAGOGICKÉ METODY A STRATEGIE

•Pedagogické metody a techniky
•Pedagogika a inkluzivní a diferenciované učení



VÝSLEDKY

ZNALOSTI

DOVEDNOSTI

KOMPETENCE

(Moci…)

(Moci…)

(Moci…)

Pochopit „dynamiku individuálního
učení“ v pracovní skupině
Rozpoznat důležitost metodiátora
pracovních skupin



Podporovat v žácích / učících se tvůrčí
postoje, které ukazují význam
tvořivosti jako účinného nástroje v
průběhu tvůrčího procesu





UČENÍ





Uznat, že na sdělení, každý
jednotlivec reaguke zvláštním
výkladem, dedukcemi, a používá
filtry, kterými přijímá informace





Rozpoznat hlavní rysy různých
tréninkových metod a technik
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Vybrat si a aplikovat nejvhodnější
techniky a pedagogické metody vůči
cílům, cílovému publiku a kontextu
vzdělávání
Řídit různé pracovní skupiny se silnou
možností zavedení rozlišování odporu
/ vzdoru k procesu učení
Vytvořit vhodná řešení učení pro
různé pracovní skupiny a učební
kontexty
Připravit trénínkové / vzdělávací
sekce s využitím různých
pedagogických metod a technik

JEDNOTKA 5: OPERAČNÍ A AKČNÍ PLÁN
•Dovednosti a operační cíle
•Plánování tréninkovéhého – vzdělávacího procesu



DOVEDNOSTI

KOMPETENCE

(Moci…)

(Moci…)

(Moci…)

Identifikovat tréninkové / vzdělávací
účely, cíle, dovednosti, všeobecné a

VÝSLEDKY
UČENÍ

ZNALOSTI



Roztřídit cíle tréninku / vzdělávání podle
oborů znalostí

Identifikovat komponenty (složky)

Identifikovat kroky a procesy k přípravě
plánu sezení (lekce)



Navrhnout a přenést vzdělávací /
tréninkové programy

vzdělávacího modulu


Přenést pedagogické cíle do operativních
cílů



specifické cíle




Identifikovat výsledky učení pro cíle učení
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JEDNOTKA 6: DIDAKTICKÉ ZDROJE A MULTIMÉDIA
•Prozkoumání didaktických zdrojů
•Prezentace multimédií



VÝSLEDKY

ZNALOSTI

DOVEDNOSTI

KOMPETENCE

(Moci…)

(Moci…)

(Moci…)

Porozumět dynamice a důležitosti



Vytvořit prezentace PowerPoint,



Vybrat, vytvořit a přizpůsobit

nástroje PowerPoint tool jako

přičemž jsou brána v úvahu příslušná

pedagogické didaktické zdroje

prezentačního modelu

pravidla jejich přípravy

podpoře multimédií, podle přijaté
pedagogické strategie

UČENÍ



Identifikovat typy didaktických zdrojů
a přizpůsob je na specifickou situaci



Přizpůsobit tréninkové materiály



různosti žáků / učících se

multimediální prezentace




Navrhnout, přizpůsobit a používat

Vytvořit a dodat školení / vzdělávání

Rozpoznat účinek techniky

prostřednictvím e-learningu,

integrované do školení

internetu a ostatních technologií.
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JEDNOTKA 7:

PLATFORMY SPOLEČNÉHO UČENÍ

•Prozkoumání didaktických zdrojů
• Prezentace multimédií
ZNALOSTI

DOVEDNOSTI

KOMPETENCE

(Moci…)

(Moci…)

(Moci…)



Pochopit vývoj distančního učení



Identifikovat charakteristiky a výhody



Přizpůsobit školení / přípravu



systémům e-learnigu

kurzy s použitím Společných platform
učení k podpoře školících materiálů

e-learningu

VÝSLEDKY



UČENÍ



Pochopis fungování platform

Podporovat žáky / učící se v procesu
distančního učení



Zavést mechanismy / software pro
komunikaci online

distančního učení


Vytvořit a dodat školící / tréninkové

Rozpoznat důležitost role e-trenéra /
školitele / e-mediátora v procesu
distančního učení
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JEDNOTKA 8:

PŘÍPRAVA A HODNOCENÍ UČENÍ

•Kvalitativní a kvantitativní hodnocení
• Hodnocení školení / tréninku

VÝSLEDKY
UČENÍ

ZNALOSTI

DOVEDNOSTI

KOMPETENCE

(Moci…)

(Moci…)

(Moci…)



Pochopit rozdílnou úroveň hodnocení
výsledků tréninku / školení





Identifikovat příčiny subjektivity
v evaluačním procesu



Rozpoznat hlavní témata a
nedostatky v hodnocení





Pochopit rozdílné metody a nástroje
pro získávání dat pro hodnocení



Navrhnout regulační měřítka e
zlepšení školícícho / tréninkového
procesu
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Vybudovat a zavést hodnotící
nástroje přizpůsobené dříve
definovaným cílům, které umožní
monitorování a kontrolu výsledků
učení, efektivitu a efektivnost školení
/ tréninku
Použít systémové metody pro analýzu
výsledků školení / tréninku
Vybrat a navrhnout vhodné hodnotící
nástroje a přístroje a vyhodnotitit
jejich výstupy

JEDNOTKA 9: ZÁVĚREČNÁ SIMULACE ŠKOLENÍ / TRÉNINKU
•Příprava a simulace
•Analýza a potencionální technicko-pedagogický


VÝSLEDKY

ZNALOSTI

DOVEDNOSTI

KOMPETENCE

(Moci…)

(Moci…)

(Moci…)

Identifikovat aspekty považované za
nejdůležitější v pedagogickém
procesu školení / tréninku a učení





UČENÍ



Porovnat úroveň pedagogických
dovedností získaných v procesu
školení / tréninku, s úrovní
představení předvedeného na
začátku akce

Navrhnout alternativní řešení, udělat
rozhodnutí pro různé pedagogické
strategie
Trénovat / školit analýzy a sebe
analýzy dovedností ve vztahu
k pozorovanému chování
pozorovanému v rozvoji tréninkové –
školící lekce / sezení
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Připravit, vytvořit a hodnotit školení /
sezení



Připravit souhrn a hodnocení
zkušeností v tréninkovém / školícím
procesu



Posílit sebeškolící cesty (definování
individuálních cest školení / tréninku)
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NÁRODNÍ PŘEHLED PŘÍSLUŠNÝCH PROGRAMŮOVP
Všichni zapojení partneři provedli výzkum a analýzu jejich současného národního
kontextu v souvislosti s kvalifikačním systémem, včetně popisu jejich systému ECVET a
nabídce korespondující kvalifikace a programy OVP (formální, VŠ, OVP) pro učitele OVP a
profesionální lektory v souladu s metodikou PAC.TT, kontextem a výsledky učení,
pokrývající celkové nebo částečné kurikulum, jako například specifický modul.
Společná kritéria byla definována (viz tabulka dole) a všichni partneři byli požádáni
identifikovat minimálně tři korespondující programy. Všichni partneři identifikovali
celkem tři programy.

POPIS KORESPONDUJÍCÍCH KVALIFIKACÍ A PROGRAMŮ

ČESKÁ REPUBLIKA
Název kvalifikace
Trvání
Vstupní požadavky
Výsledky učení

Magisterský program: Andragogika a Osobní
management
5 let (Bakalářské studium 3 roky + Magisterské
studium 2 roky)
Maturitní zkouška
Program není definován prostřestřednictvím výsledků
učení, k dispozici je pouze seznam modulů:
Úvod do filosofie
Prvky práva
Prvky ekonomiky
Úvod do informačních a komunikačních
technologií
Teorie řízení
Úvod do pedagogiky
Úvod do andragogiky
Odborné vzdělávání dospělých
Pedagogicko-psychologická diagnostika
Úvod do psychologie
Sociální psychologie
Pedagogická psychologie
Úvod do sociologie
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Metodologie výzkumu sociálního
Personální management
Volnočasové vzdělávání dospělých
Historie a filozofie vzdělávání
Didaktika vzdělávání dospělých
Statistika

Formální evaluace

Předměty druhého cyklu studia
Duševní hygiena
Odborné vzdělávání dospělých II
Kooperativní andragogiky
Vzdělávací poradenství pro dospělé
Didaktika vzdělávání dospělých II
výchova k občanství
Pedagogická psychologie
Sociologie vzdělávání
Vzdělávání dospělých řízení
Školení metodiky sociální psychologie
Státní závěrečná zkouška

Vzdělávací systém: formální nebo

Formální

OVP?
Poskytovatel

Filozofická faktula Karlovy univerzity v Praze, Oddělení
andragogiky a personálního managementu

Zadaná úroveň EQF

7

Název kvalifikace

Vzdělávací / školící program pro lektory / trenéry

Trvání

12 dní

Vstupní požadavky

žádné

Výsledky učení

• Sociálně-ekonomické základy vzdělávání dospělých
• Psychologické základy vzdělávání dospělých
• Projektování vzdělávacích aktivit
• Metodika vzdělávání dospělých
• Hodnocení ve vzdělávání dospělých
• Nové technologie ve vzdělávání dospělých
• Umění prezentace a komunikace

Formální evaluace

Předpokladem pro udělení certifikátu je vypracování
závěrečné písemné práce dané struktury

Vzdělávací systém: formální nebo

Neformální, akreditované MŠMT

OVP?
Poskytovatel

Asociace institucí vzdělávání dospělých

Zadaná úroveň EQF

Není zadána
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Název kvalifikace

Certifikovaný lektor ve vzdělávání dospělých

Trvání

100 hodin (20 hodin prezenčního studia, 80 hodin
distančního studia)
Být učitelem nebo mistrem ve střední odborné škole –
tento kurz byl připraven speciálně pro učitele
středních odborných škol zapojených do projektu
UNIV (www.univcz.cz)
 Aktuální trendy vývoje ve vzdělávání dospělých
 Specifika ve vzdělávání dospělých
 Psychologické aspekty vzdělávání dospělých
ovlivnily
 Zásady didaktiky
 Metodika vzdělávání dospělých
 Hodnocení ve vzdělávání dospělých
Účast na prezenční výuce
Vytvoření 3 seminárních prací (jedna z nich je finální)
Video školení
Neformální, akreditované MŠMT

Vstupní požadavky

Výsledky učení

Formální evaluace

Vzdělávací systém: formální nebo
OVP?
Poskytovatel
Zadaná úroveň EQF

Centrum distančního vzdělávání na Univerzitě
Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Není popsáno

LOTYŠSKO
Název kvalifikace

Trvání

Rozvoj všeobecných počítačových dovedností pro
efektivní využití ICT při vytváření interaktivních
školících materiálů
16 hodin

Vstupní požadavky

Učitelé a lektoři formálních vzdělávacích systémů OVP

Výsledky učení

Zlepšení všeobecných počítačových dovedností pro
efektivní využití ICT. Kurz sestává ze 4 modulů, které
dohromady vytváří dovednosti pro práci s počítačem,
jeho operačním systémem, webovým prohlížečem,
atd. s cílem vytvořit interaktivní materiály.
Před započetím kurzu a jeho ukončením jsou
realizovány testy pro hodnocení znalostí a dovedností
(online testy)
OVP

Formální evaluace

Vzdělávací systém: formální nebo
OVP?
Poskytovatel
Zadaná úroveň EQF

Správní instituce řízená Ministerstvem školství a vědy
„Lotyšská jazyková agentura“
Žádná úroveň
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Název kvalifikace

Základy pedagogiky pro učitele OVP

Trvání

72 hodin

Vstupní požadavky

Vysokoškolské vzdělání nebo střední odborné vzdělání

Výsledky učení

Formální evaluace

Nejnovější technologie nabízí příležitosti v oblasti
vzdělávání; historii pedagogického vývoje; didaktika
vytváření a rozvoj sociálních kompetencí, správa a
komunikativní dovednosti, psychologické modely
rozvoje osobnosti a teorii výchovy pro etiku
pedagogiky; interakce různých osobností v
pedagogickém procesu; uznání současné trendy v
oblasti sociální psychologie a pedagogiky, andragogiky
Závěrečná zpráva + prezentace

Vzdělávací systém: formální nebo

OVP

OVP?
Poskytovatel
Zadaná úroveň EQF

Lotyšská zemědělská univerzita – centrum
celoživotního vzdělávání
Žádná úroveň

Název kvalifikace

Vytváření prezentací v PowerPointu

Trvání

6 hodin

Vstupní požadavky

Základní počítačové dovednosti

Výsledky učení

Znalosti jak použít Power Point a vytvořit prezentace

Formální evaluace

Závěrečná práce

Vzdělávací systém: formální nebo

OVP

OVP?
Poskytovatel

Centrum vzdělávání a umění “Tři barvy”

Zadaná úroveň EQF

Žádná úroveň

BULHARSKO
Název kvalifikace

Bakalářský stupeň (vysokoškolský)

Trvání

4 roky

Vstupní požadavky

Za prvé kandidáti na „neformální vzdělávání“
potřebují mít maximální skore 24 bodů.
Mohou si vybrat:
1. Složit zkoušku z:
 Bulharský jazyk a literatura
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• Bulharská historie
• Filozofie a sociální vědy
• Cizí jazyk
• Zeměpis Bulharska
Musí získat koeficient 3.
Nebo:
2. Použít výsledek závěrečné zkoušky ze střední školy
(tak zvané maturitní zkoušky) pokud mají
nezbytný koeficient 2.5 v:
 Bulharský jazyk a literatura
 Historie a kultura
 Filozofický cyklus
 Zeměpis
 Cizí jazyk (Angličtina, Francouzština,
Němčina, Španělština, Italština)

Formální evaluace

+ závěrečné skóre v “Bulharském jazyce a literatuře”ze
střední školy.
Po ukončení bakalářského stupně studenti budou
schopni praktikovat v následujících vzdělávacích
oblastech:
 Konzultace a mediace v oblasti neformálního
vzdělávání
 Organizace vzdělávacích služeb a aktivit
 Evropská vzdělávací síť
 Vzdělávací aktivity ve společnosti
Bakalářská práce

Vzdělávací systém: formální nebo

Formální

Výsledky učení

OVP?
Poskytovatel

Univerzita Svatého Klementa v Sofii

Zadaná úroveň EQF

6

Název kvalifikace

Profesní certifikace

Trvání

Tři a půl měsíce

Vstupní požadavky

Je doporučeno těm kandidátům, kteří mají najméně
bakalářské vzdělání nebo minimální zkušenost jako
lektoři / trenéři
Po ukončení programu „Příprava trenérů / lektorů“
studenti budou schopni:
 Identifikovat tréninkové / školící potřeby
 Stanovit cíle
 Vytvořit agendu školení
 Vybrat, plánovat a implementovat různé
metody učení skupiny
 Provést školení / trénink
 Usnadnit učení a skupinové procesy

Výsledky učení
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Formální evaluace
Vzdělávací systém: formální nebo

Závěrečné hodnocení je založeno na praktických
aktivitách v poslední hodině (semináři)
Formální

OVP?
Poskytovatel

Školní Management- Nová bulharská univerzita

Zadaná úroveň EQF

6a

Název kvalifikace

Magisterský stupeň

Trvání

2 semestry (12 měsíců) (Jedná se o dálkové studium)

Vstupní požadavky

Formální evaluace

Kandidáti potřebují mít semester GPA (průměrný
počet bodů) + Statní zkoušku GPA
Po dokončení magisterského programu budou
studenti mít znalosti a dovednosti v oblasti:
• Mimoškolní instituce
• Centra neformálního vzdělávání
• Kulturní, sociální, vzdělávací, sportovní a zábavní
centra
• Ziskové, neziskové a soukromé organizace
Magisterská práce

Vzdělávací systém: formální nebo

Formální

Výsledky učení

OVP?
Poskytovatel

Univerzita Svatého Cyrila a Metoděje Veliko Turnovo

Zadaná úroveň EQF

7

TURECKO
Název kvalifikace

Uznání studentů-B2

Trvání

12 hodin

Vstupní požadavky

Podle regionu či okresu je dobrovolné nebo povinné

Výsledky učení









Formální evaluace

Formální evaluace na základě šetření a závěrečného
testování (nebo on-line)
Pro všechny učitele (všeobecných a odborných a

Vzdělávací systém: formální nebo

Rysy věkového období (znalosti)
Emocionální rozvoj (znalosti)
Morální rozvoj (zalosti)
Obtíže při učení (znalosti)
Metody o porozumění a smíření dětí (dovednosti)
Zvládání stresu (kompetence)
Životnost motivace a stanovení cílů (dovednosti)
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OVP?

technických škol)

Poskytovatel

Centrum kariérového rozvoje, implementace a
výzkumu pro učitele (ÖGAM) a regionální ministerstvo
národního vzdělávání

Zadaná úroveň EQF

Nestanoveno

Název kvalifikace

Hodnocení a evaluace

Trvání

20 hodin

Vstupní požadavky

Podle regionu či okresu je dobrovolné nebo povinné

Výsledky učení




Formální evaluace

Cíl hodnocení a evaluace (znalost)
Stanovení odpovídajících hodnotících a
evaluačních metod a technik (znalost)
 Validita obsahu (znalost)
 Analýza položky (znalost)
 Rozsah platnosti (znalost)
 Příprava příslušných otázek v souladu s
kognitivními dovednostmi (kompetence)
 Analýza dat (kompetence)
 Rozhodování (kompetence)
 Příprava a hodnocení portfolia (kompetence)
 Příprava příslušných otázek pro kognitivní
dovednost (dovednost)
 Příprava projektu a hodnocení (dovednost)
 Interpretace (dovednost)
 Zpět na první modul (dovednost)
Formální evaluace

Vzdělávací systém: formální nebo

OVP

OVP?
Poskytovatel

Centrum kariérového rozvoje, implementace a
výzkumu pro učitele (ÖGAM) a regionální ministerstvo
národního vzdělávání

Zadaná úroveň EQF

Nestanoveno

Název kvalifikace

Vyučování a proces učeníA a C

Trvání

48 hodin

Vstupní požadavky

Podle regionu či okresu je dobrovolné nebo povinné

Výsledky učení









Styly učení a vícenásobné inteligence (Znalost)
Strategie učení (Znalost)
Motivace (Znalost)
Time Management (Znalost)
Motivace (Znalost)
Emoční inteligence (Znalost)
Materialový design and rozvoj ve vzdělávání
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Formální evaluace
Vzdělávací systém: formální nebo
OVP?

(Znalost)
 Vzdělávání a systémy obsahového managementu
(Znalost)
 Tvořivost (Kompetence)
 Technika plánování (Kompetence)
 Změna profesní slepoty učitele (Dovednost)
 Konstruktivní disciplína (Dovednost)
 Využívání Wordu, Excelu and PowerPointu
(Dovednost)
 Technologická integrace (Dovednost)
Formální evaluace na základě šetření a závěrečného
testování (nebo on-line)
Pro všechny učitele (všeobecných a odborných a
technických škol)

Poskytovatel

Centrum kariérového rozvoje, implementace a
výzkumu pro učitele (ÖGAM) a regionální ministerstvo
národního vzdělávání

Zadaná úroveň EQF

Nestanoveno

ZÁVĚRY
Všichni partneři provedli národní průzkum s cílem nalézt existující nabídku národních
kvalifikací a programů v souladu s metodikou PAC.TT, obsahem a výsledky učení, které
pokrývají buď celé kurikulum nebo jeho část, zaměřené na ovzdělávání učitelů a školitelů
v OVP.
Důraz byl kladen také na zmapování programů na komunikaci a skupinovou dynamiku,
pedagogické metody a strategie, inkluzívní vzdělávání, pedagogické trendy, didaktické
prostředky a multimédia, plánování a akční plány, kolaborativní platformy vzdělávání,

Nejsilnější body nebo mezery
V současné době je zcela běžné najít různé typy programů rozvoje pedagogických a
andragogických dovedností lektorů / trenérů OVP a vysokém školství. Nicméně, většina
programů z vysokoškolského vzdělávání jsou buď příliš dlouhé (např. magisterské
studium v České republice), nebo velmi specifické (např. magisterské studium v
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Bulharsku). Analýza programů OVP ukázala, že některé z nich jsou přímo spojené s
konkrétní jednotkou metodiky PAC.TT, jako například v oblasti ICT programů v Lotyšsku a
kurzy hodnocení a evaluace v Turecku.

I když všechny země mají nějakou nabídku školení související nějakým způsobem s
metodikou PAC.TT, je velký rozdíl týkající se dvou hlavních jednotek této certifikace:
• Jednotka, 2 - Simulace základního tréninku / školení
• Jednotka, 9 – Simulace závěrečného tréninku / školení
Navíc, v Turecku, České republice, Lotyšsku a Bulharsku není vyžadována formální
certifikace odborného vzdělávání a přípravy lektorů / trenérů a učitelů. Proto vývoj
profilu lektora / trenéra OVP v rámci projektu PAC.TT byl nejen nutný, ale také velmi
užitečný pro zavádění a uznání tohoto profilu mezi systémy OVP partnerských zemí.
Charakter kvalifikací
Povaha kvalifikací identifikovaných partnery je buď veřejná (např. vysoké školství,
programy podporované ministerstvem školství) nebo soukromá (např. soukromé vysoké
školy, instituce odborného vzdělávání a přípravy). Vstupní a požadavky se liší v závislosti
na programu, ale je běžné, že je vyžadována minimálně sekundární úroveň (úroveň 4
NSK). Partneři se shodli, že vstupní kvalifikace pro lektory / trenéry OVP by měla být
alespoň úroveň 5 EQF.
Výsledky učení
PAC.TT zdůrazňuje klíčovou úlohu lektorů / trenérů a učitelů v OVP v modernizaci
odborného vzdělávání a přípravy se zvláštním zaměřením na jejich profesní rozvoj a
propagaci 8 klíčových kompetencí, postojů "zelené" postoje a postoje celoživotního učení
mezi jejich žáky a studenty.
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The PAC.TT emphasises the crucial role of the VET teachers and trainers in the
modernisation of VET with special focus on their professional development and
promotion of the 8 key competences, “green attitudes” and lifelong learning attitudes
among their trainees and students.
V tomto smyslu, odborného vzdělávání a přípravy profil klade za cíl zvýšit úroveň výuky /
výcviku a vzdělávání, což odborného vzdělávání trenérů a učitelů se stala znalost
prostředníci a zprostředkovatelé (místo předávání znalostí), který musí být schopen
podporovat nové znalosti "surfaři" v informační společnosti a zelená ekonomika, jakož i
podporovat rovnováhu různých individuálních potřeb a talentu, v rámci komplexní a
motivující kontext.
In this sense, the VET profile aims to raise the standards in teaching/training and
learning, allowing VET trainers and teachers became knowledge mediators and brokers
(instead of knowledge transfers) that must be able to encourage new “knowledge
surfers” in information society and green economy as well as promote the balance of
different individual needs and talents, under an inclusive and empowering context.
Vezmeme-li v úvahu výsledky učení z výše PAC.TT související programy, jejichž hlavním
cílem je především vytvořit soubor pedagogických a andragogických dovedností
rozhodujících pro odborné vzdělávání lektorů a učitelů mohou mít vysoký výkon ve svém
profesním životě.
If we take into account learning outcomes of above PAC.TT related programmes, the
main aim is especially to develop a set of pedagogical and andragogical skills crucial for
VET trainers and teachers may have high performance in their professional life.

Examinations
Kontroly těchto programů se také liší v souvislosti s specifika programu, jako jsou
zkoušky, závěrečné práce, docházka, prezentace nebo disertačních prací.
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The examinations of these programmes also vary in regards to specifics of the
programme, such as exam, final works, attendance, presentations or dissertations.

ECVET system in partner countries
Jako jeden z cílů projektu PAC.TT je lépe připravit odborného vzdělávání a přípravy
učitelů a školitelů být vědomi různých kompetencí potřebných pro tuto funkci a zároveň
být si vědom, že je důležité podporovat osm klíčových kompetencí, "zelené postoje "a
celoživotního vzdělávání postoje ve svých učňů a studentů. S PAC metodik a nástrojů
odborného vzdělávání a přípravy trenéři a učitelé se stal znalosti prostředníci a
zprostředkovatelé (místo předávání znalostí), který musí být schopen podporovat nové
znalosti "surfaři" v informační společnosti a zelené ekonomiky a podporovat rovnováhu
různých individuálních potřeb a talentu , v rámci komplexní a motivující kontext.
As one of the objectives of the project PAC.TT is to better prepare the VET teachers and
trainers to be aware of different competencies required to this function and at the same
time to be conscious of the importance to promote 8 key competences, “green attitudes”
and lifelong learning attitudes in their trainees and students. With PAC methodologies
and tools, VET trainers and teachers became knowledge mediators and brokers (instead
of knowledge transfers) that must be able to encourage new “knowledge surfers” in
information society and green economy as well as promote the balance of different
individual needs and talents, under an inclusive and empowering context.
V současné době je systém ECVET neexistuje v partnerských zemích, nicméně všechny
vnitrostátní orgány jsou v současné době v pilotní fázi a jeho vývoji.
Currently the ECVET system doesn’t exist in partners countries, however all national
bodies are currently in a pilot phase or developing it.
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National piloting
Všichni partneři snažili poskytovat kvalitní piloty, zaměření odborného vzdělávání a
přípravy učitelů a školitelů a snaží se dosáhnout zapojení účastníků a aby tuto novou
metodologii a nástroje na přístupném a užitečný způsobem. Silný náraz realizace obsahu
PAC.TT bylo dosaženo, s účastníky nález PAC.TT dobrou cestu pro profesní rozvoj. Něco
důležité dodat, je rozmanitost cílových skupin, které může být dosaženo této skupiny,
také ke zvýšení dopadu tohoto projektu ve společnosti a na její způsob přípravy nebo
výuky.
All partners endeavoured to provide high quality pilots, targeting VET teachers and
trainers, trying to reach the participants´ involvement and to provide this new
methodology and tools in an accessible and useful way. A strong impact of the
implementation of PAC.TT contents was achieved, with the participants finding PAC.TT a
good path for professional development. Something important to add is the variety of
target groups that can be reached by this group, also increasing the impact of this project
in society and on its way of training or teaching.
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ECVET EUROPEAN TOOLS

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ
The Memorandum o porozumění (MoU) aims to establish the conditions for a national
and/or transnational lifelong learning and/or VET mobility programmes between
partners from different institutions and/or countries.
A MoU is an agreement between competent institutions which sets the framework for
credit transfer. It formalises the ECVET partnership by stating the mutual acceptance of
the status and procedures of competent institutions involved. It also establishes
partnerships’ procedures for cooperation. A MoU can be developed by networks of
competent institutions from several countries and/or systems, but they can also be
bilateral. This depends on the partnership needs and ambitions. While the establishment
of a MoU is recommended for cases of organised mobility, if the institutions concerned
already have trust in each other’s procedures and they are competent to recognise credit
without the agreement of another institution, they can put in place exchanges directly
using the

Smlouva o učení.

Each MoU is a unique document, adapted to the specific conditions within the
agreement between institutions, and the specific context of the mobility as well.
Nevertheless, all MoU must cover the following items:
 General objective of the MoU
 Period of eligibility
 Information about the partners
 Information about the qualification concerned
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 Agreement on the learning outcomes that can be considered under the MoU
 Responsibilities
 Quality assurance
 Conditions for the establishment of the
 Signatures
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Smlouva o učení

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ : Template
1 – General objective
This Memorandum o porozumění (MoU) aims to establish the conditions for a…
2 – Period of eligibility
The period of eligibility of the agreements set down in the MoU is from month-year to month-year.
3 – Information about the partners
Partner A
(sending institution)
Name of the institution
Type of institution
Address
City
Country
Contact person
Job title
Phone number
E-mail
Homepage
Short description of partner
Partner B
(hosting institution)
Name of the institution
Type of institution
Address
City
Country
Contact person
Job title
Phone number
E-mail
Homepage
Short description of partner

39

4 – Information about the jednotka
Qualification B

Qualification A
Name of the qualification
(in original language)

Name of the qualification
(in original language)

Name of the qualification
(in English)

Name of the qualification
(in English)

NQF Úroveň

NQF Úroveň

EQF Úroveň

EQF Úroveň

ECVET Credit Points
Note: Insert a new table for each jednotkas, if needed

ECVET Credit Points

5 – General agreement on the jednotkas of learning outcomes that can be considered under the present MoU
Partner A
Jednotka of Learning Outcomes

Note: Details should be listed in the

Partner B
NQF
Úrove
ň

EQF
Úrove
ň

Learning
hours

ECVET
Points

Jednotka of Learning Outcomes

Smlouva o učení
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NQF
Úrove
ň

EQF
Úrove
ň

Learning
hours

ECVET
Points

6 – Responsibilities
Responsibility for
Signature of

Partner A

Partner B

Smlouva o učení

Sending information package
Assessment of learning outcomes
Accompanying tutorship
Recognition of learning outcomes

Note: Further information should be provided when necessary (e.g., health insurance, travel insurance,
arrangements on employment)

7 – Quality Assurance
a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)
h)
i)
j)

The hosting institution provides a safe training environment for the mobile learner in which he/she
can develop and learn;
The hosting institution takes into consideration the Úroveň of competence and development of the
mobile learner (the years of training/work experience);
The hosting institution allows enough time, conditions and resources for the training and
coaching/tutoring of the mobile learner;
The hosting institution provides a detailed plan including an introduction programme, evaluation
interviews with the mobile learner on the progress of the placement (if applicable), and the final
assessment of the mobile learner;
The hosting institution cooperates with the sending institution and makes the appropriate training
agreements as described in the Smlouva o učení;
The hosting institution gives the necessary information on the conditions and equipment concerning
the work itself and the work environment (in case the hosting institution is a company) or concerning
the training/jednotkas to be attended;
A representative of the hosting institution (e.g., tutor, coach), in straight alignment with the sending
institution, monitors and evaluates the achievement of the learning outcomes;
The mobile learner shall attend the needed training sessions/modules in relation to the jednotkas
selected for the present MoU, and fulfils other tasks that are part of the agreed plan;
The mobile learner follows the training/ working hours, and respects the rules in force and legal
provisions concerning professional confidentiality;
If applicable, the mobile learner can practice (when necessary and under guidance) the daily company
activities (in case the hosting institution is a company), in relation to the learning plan.

8 – Conditions for the establishment of the

Smlouva o učení

This MoU is subject to a valid Smlouva o učenísigned between the above partners, and the mobile learner,
prior to the mobility and includes the following points:
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a) Identification of the jednotkas concerned in the MoU;
b) Assessment methods/tools developed by the hosting institution;
c) Production of a Osobní záznamtemplate in which are specified the number of ECVET points allocated
to each jednotka in each of the partners concerned;
d) Validation and recognition from the sending institution of the learning outcomes acquired at the
hosting institution.

9 – Signatures
By using this agreement, we accept each partner’s status as competent institutions, as well as each partner’s
quality assurance, assessment, validation, recognition criteria and procedures as appropriate for the purpose of
transferring credits at the end of the training/learning period abroad.
IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed this Memorandum o porozumění the day and year written
above and here below.
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SMLOUVA O UČENÍ
If the MoU settles the framework between partners from different institutions and/or
countries, the Smlouva o učení(LA) brings to the main focus the most important part within
the whole process: the learners. In this sense, a LA is concluded by the two competent
institutions involved in the training and validation process and the learner, in the framework
of a MoU.
The LA defines the conditions for the mobility of each individual learner. If the conditions for
mobility are the same for a group of learners it is possible to use the same text for all the
learners in the group. However, each learner should receive and sign a LA that concerns
him/her individually.
The LA structures the institution of the mobility period of training, and is signed between the
patterns and the learner. It contains information about the learner and the partners involved
in the MoU, and the framework of the mobility. Also contains as appendices, the description
of the jednotkas of learning outcomes established for the mobility period, the Osobní
záznam, in which the assessed learning outcomes are registered, and also the rules and
regulations of the host institution.
Both partners and the learner must have a copy of the LA.
In this guideline is also included a template named ‘Metodika hodnocení’, in order to
facilitate the understanding and range of the metodika hodnocení inherent to the learning
process of the other partners.
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SMLOUVA O UČENÍ: Šablona
Cílem této Smlouvy o učení je strukturovat organizaci období mobility školení / učení v jednotce.
1 – Informace žák / učící se / pracující
Příjmení
První a prostřední jména
Datum narození
Národnost
Adresa

dd /mm /rok

Země a město narození

PSČ
Mobilní telefon

E-mail

2 – Partner A
Název instituce
Typ instituce
Adresa
Město
Země
Kontaktní osoba
Pracovní pozice
Telefonní číslo
E-mail
Web
Krátký popis partnera

3 – Partner B
Název instituce
Typ instituce
Adresa
Město
Země
Kontaktní osoba
Pracovní pozice
Telefonní číslo
E-mail
Web
Krátký popis partnera

4 – Rámec mobility
44

Název kurikula / profilu
Název a jméno
jednotky

Hodiny
učení

Body
ECVET

Název a jméno
jednotky

Hodiny
učení

Body
ECVET

Poznámka: Vložte nebo odstraňte řádky podle počtu jednotek obsažených ve Smlouvě o učení
4.1 – Seznam příloh
Příloha A – Jednotky výsledků učení
Příloha B – Hodnotící procedury
Příloha C – Osobní záznam
Příloha D – Administrativní a právní pravidla a procedury
5– Datumy období mobility
Předkládaná Smlouva o učení je platná od měsíc / rok do měsíc / rok.

6 – Podpisy
Žák / učící ser
Datum
Podpis

Domácí instituce OVP XXXXXX potvrzuje, že Smlouva o učení byla přijata.
Odpovědná osoba
Pracovní pozice
Datum
Podpis

Hostitelská instituce OVP XXXXXX potvrzuje, že Smlouva o učení byla přijata.
Odpovědná osoba
Pracovní pozice
Datum
Podpis

OSOBNÍ ZÁZNAM
V těchto Směrnicích, je přílohou Smlouvy o učení Osobní záznami. Osobní záznam sestává
z dokumentu, kde hostitelská instituce uvádí výsledky učení hodnoceného žáka / učícího se.
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Účelem je podrobně popsat hodnocené výsledky učení žáka / učícího se / pracujícího včetně
udělených bodů ECVET v uzavřeném partnerství.

OSOBNÍ ZÁZNAM: Šablona
Cílem předkládaného Osobního záznamu je podrobně popsat výsledky učení žáka /učícího se/ pracovníka,
jednotek a bodů ECVET, které získal v jednotce
1 – Informace žák / učící se / pracovník
Příjmení
První a prostřední jména
Datum narození
dd /mm /rok
Národnost
Adresa

Země a město narození

PSČ
Mobilní telefon

E-mail

2 – Kurikulum/Informace o profilu
Název kvalifikace v „domácí“ instituci OVP
Jednotka
Body ECVET

Název kvalifikace v hostitelské instituci OVP
Jednotka
Body ECVET
VÝSLEDEK HODNOCENÍ

Jednotka

Body ECVET

Jednotka

Body ECVET

VÝSLEDEK HODNOCENÍ
Poznámka: Vložte nebo odstraňte řádky podle počtu jednotek obsažených ve Smlouvě o učení
Datum
Místo
Podpis zástupce v hostitelské instituci OVP
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METODIKA HODNOCENÍ
Jak již bylo uvedeno dříve, šablona Metodiky hodnocení je v podstatě matice, kterou vyplní
hostitelská instituce, pokud jde o jejich Metodiku hodnocení, posouzení technik a nástrojů,
které budou použity v rámci jednotky.
Tato šablona je také Přílohou Smlouvy o učení a dává před zahájením mobility informace pro
žáka, o tom, jak bude hodnoceno osažení výsledků učení hostitelskou institucí OVP.
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METODIKA HODNOCENÍ: Šablona
Cílem vyplnění tohoto dokumentu je usnadnit pochopení a postihnout metodiku hodnocení v daném
mobilitním školení/vzdělávacím programu.

1 – Informace o žákovi / učícím se
Příjmení
První a prostřední jména
Datum narození
dd /mm /rokr
Národnost
Adresa

Země a město narození

PSČ
Mobilní telefon

E-mail

Jméno kvalifikace v „domácí“ instituci OVP

Jméno kvalifikace v hostitelské instituci OVP

2 – Metodika hodnocení
Metodika hodnocení může být vymezena pro každého trenéra / lektora / učitele /tutora v OVP pro každou
jednotku učení, s cílem vždy hodnotit objektivním a jasným způsobem dosažení předpokládaných výsledků
učení. Před začátkem tréninku / školení kvalifikace /jednotky tranér / lektor / učitel / tutor vybere hodnotící
nástroje, které bude používat, čas pro jejich aplikaci a vážení oproti kritériím a evaluačním parametrům. Kritéria
a parametry hodnocení jsou také definovány v souladu s interními procesy kvality
Prosím upřesněte, které následující nástroje hodnocení budou použity v tréninku / školení kvalifikace
/jednotky:
2.1 – Týkající se momentů zpřesňujících hodnocení:
Před začátkem tréninku / školení

Během tréninku / školení

Po tréninku / školení

Formativní hodnocení

Sumativní hodnocení

2.2 – Týkající se hodnocení
Diagnostické hodnocení

2.3 – Techniky hodnocení
Pozorování

Měření

Ústní

Psané

2.4 – Hodnotící nástroje
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Ostatní:

Formulář na pozorování

Pozorování

Seznam akcí
Stupnice hodnocení

Měření
Ústní

Výkaz analytického a kvantitativního hodnocení
Výkaz analytického a kvalitativního hodnocení
Seznam otázek
Dotazník
Inventář / seznam

Průzkum

Ostatní
Z výroby

Psané

Krátká odpověď
Rozvíjející odpověď
Vícenásobná volba
Spárování

Testy
Z výběru

Správně nebo nesprávně
V dokončení
Ostatní

Ostatní:

Bude uvedeno

Datum
Místo
Podpis lektora / trenéra / učitele / tutora v OVP Signature of the VET trainer/teacher/tutor
v hostitelské instituci odborného vzdělávání a přípravy
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SLOVNÍK

HODNOTÍCÍ HODINY
Měly by zahrnovat čas potřebný k přípravě úkolu (např. pokud má žák / učící se strávit 6
hodin čtením knihy, aby mohl pracovat na úkolu, by měly být těchto 6 hodin zahrnuto). V
případě zkoušky, uveďte pouze čas vymezený na zkoušku (např. 2 hodiny).
KOMPETENCE
Prokázaná schopnost používat znalosti, dovednosti a osobní, sociální a / nebo metodické
schopnosti při práci nebo studiu a v profesním nebo osobním rozvoji. V kontextu EQF jsou
popsány ve smyslu odpovědnosti a samostatnosti (sociální kompetence).
KONTAKTNÍ HODINY
Měly by se vztahovat na teoretické (ne praktické hodiny). V případě živých telekonferencí kontaktních sezení, pokud je veden ve školních zařízeních, pak jsou považovány za součást
kontaktních hodin.
KREDIT
Kredit pro výsledky učení (tj. kredit) značí výsledky učení osob, které byly posouzeny a které
mohou být shromažďovány ke kvalifikaci nebo převedeny do jiných programů vzdělávání a
kvalifikací. Kredit odkazuje na skutečnost, že žák (učící se) dosáhl očekávaných výsledků,
které byly hodnoceny kladně, a výsledek posouzení byl zdokumentován v Osobním záznamu.
Ostatní instituce, na základě této dokumentace, mohou uznat kredit žáka (učícího se).
AKUMULACE KREDITŮ
Proces, jehož prostřednictvím mohou žáci (učící se) získat kvalifikaci postupně po sobě
jdoucími hodnocení a uznávání výsledků učení. O akumulaci kreditu rozhoduje příslušná
50

instituce odpovědná za udělování kvalifikace. Když žák (učící se) nashromáždil požadovaný
kredit a pokud jsou splněny všechny podmínky pro udělení kvalifikace, získalá žák (učící se)
kvalifikaci.
PŘENOS KREDITŮ
Proces, jehož prostřednictvím lze výsledky učení dosažené v jednom kontextu, lze vzít v
úvahu v jiném kontextu. Převod kreditů, je založen na procesu hodnocení, validace a
uznávání. Aby mohla být převedena, studijní výsledky musí být posouzeny. Výsledek
posouzení je zaznamenán v Osobním záznamu žáků (učících se) a představuje kredity. Na
základě vyhodnocených výsledků může být kredit ověřen a uznán jiným příslušným orgánem.
EVROPSKÝ SYSTÉM KREDITŮ PRO ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVU (ECVET)
ECVET je technickým rámcem pro přenos, uznávání a popřípadě shromažďování výsledků
učení jednotlivců výsledků s cílem získání kvalifikace. Nástroje a metodika ECVET zahrnují
popis kvalifikací na základě jednotek výsledků učení s příslušnými body, proces přenosu a
shromažďování a doplňující doklady, jako Smlouvy o učení, záznamy a příručky pro uživatele.
BODY ECVET
Číselné vyjádření celkové váhy výsledků učení v rámci kvalifikace a poměrné váhy jednotek ve
vztahu ke kvalifikaci. Spolu s jednotkami, popisy výsledků učení a informacemi o Úrovni
kvalifikací, mohou body ECVET podporovat porozumění kvalifikaci. Počet ECVET bodů
přidělených kvalifikaci, společně s jinými specifikacemi, může znamenat například to, že
rozsah kvalifikace je úzká nebo široký.
EUROPEAN QUALIFICATION FRAMEWORK (EQF)
ERK je referenční rámec, který spojuje kvalifikační systémy zemí dohromady, jako
překladatelský nástroj, aby kvalifikace byly čitelnější a srozumitelnější mezi různými zeměmi a
systémy v Evropě. Osm referenčních Je popsáno osm referenčních úrovní z hlediska výsledků
vzdělávání
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FORMÁLNÍ UČENÍ
Učení, které probíhá v organizovaném a strukturovaném prostředí (např. ve vzdělávací
instituci nebo na pracovišti) a je výslovně určeno jako učení (z hlediska cílů, času nebo
zdrojů). Formální učení je záměrné z hlesika učícího se. To obvykle vede k validaci a
certifikaci.
ZNALOST (I)
Výsledek osvojování informací prostřednictvím učení. Je souborem faktů, zásad, teorií a
praktických postupů, které souvisí s oborem studia nebo práce. V EQF jsou popisovány jako
teoretické a / nebo faktické.
PRAKTICKÉ HODINY
Měly by se vztahovat k praktickým cvičením, které také mohou být kontrolovány (dohlíženy).
V případě návštěvy webu, je-li pod dohledem, je považován za praktické hodiny.
INFORMALNÍ UČENÍ
Výsledky informálního učení vyplývá z každodenních činností spojených s prací, rodinou nebo
volným časem. Není strukturované a obvykle nevede k certifikaci. V mnoha případech, je
intencionální na straně žáka (učícího se).

SMLOUVA O UČENÍ (SU)
Je uzavírána dvěma příslušnými institucemi zapojenými do školení a validace procesu a
žákem (učícím se), v rámci Memoranda o porozumění (MoP). SU definuje podmínky mobility
každého jednotlivého žáka (učícího se). Pokud jsou podmínky mobility stejné pro skupinu
žáků (učících se), je možné použít stejný text pro všechny žáky (učící se) ve skupině. Nicméně,
každý žák (učící se) by měl obdržet podepsanou Smlouvu o učení, která se týká jeho / jí
individuálně.
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VÝSLEDKY UČENÍ (VU)
Soubor vědomostí, dovedností a kompetencí, které jednotlivec získal a je schopen prokázat
po dokončení vzdělávacího procesu.
MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ (MoP)
Dohoda mezi příslušnými institucemi, které stanoví rámec pro převod kreditů. Formalizuje
partnerství ECVET tím, že potvrzuje vzájemný souhlas s postavením a s postupy příslušných
institucí. Také stanoví postupy pro partnerskou spolupráci.
NEFORMÁLNÍ UČENÍ
Učení, které není poskytováno vzdělávací institucí a typicky nevede k certifikaci. Nicméně, je
úmyslné ze strany žáka (učícího se) a strukturované co do cílů, času a podpory.
OSOBNÍ ZÁZNAM
Záznam studijních úspěchů. Obsahuje informace o výsledcích učení (vzdělávání)
hodnoceného žáka (učícího se), udělení jednotek a ECVET bodů. Určuje také identitu žáka
(učícího se) a příslušné instituce (institucí), která posuzovala, ověřovala a uznávala kredity
KVALIFIKACE
Formální výsledek procesu hodnocení a validace, který je získán, když příslušná instituce zjistí,
že jedinec dosáhl vzdělávacích výsledků dané normy.
ROZPOZNÁNÍ VÝSLEDKŮ UČENÍ
Proces ověřující oficiálně dosažené výsledky učení prostřednictvím udělování jednotek nebo
kvalifikace.
HODINY SAMOSTUDIA
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Měly by se vztahovat ke studiu něčeho jednotlivcem bez přímého dohledu nebo účasti ve
třídě. V případě návštěv webu, pokud není pod dohledem, jsou považovány za samostatné
studium.
DOVEDNOST (I)
Schopnost aplikovat znalosti a použít know-how při plnění úkolů a řešení problémů.
V kontextu EQF jsou popisovány jako kognitivní (používání logického, intuitivního a tvůrčího
myšlení) a / nebo praktické a technické (manuální zručnost a používání metod, materiálů,
nástrojů a přístrojů).
JEDNOTKY VÝSLEDKŮ UČENÍ
Jednotka je složka kvalifikace, která je tvořena uceleným souborem znalostí, dovedností a
kompetencí, které lze hodnotit a validovat. Jednotky umožňují postupné dosažení kvalifikací
prostřednictvím převodu a sčítání studijních výsledků. Jsou předmětem posuzování a
ověřování, které ověřují a zaznamenávají, že student dosáhl očekávaných výsledků učení.
VALIDACE VÝSLEDKŮ UČENÍ
Proces potvrzení, že dané ohodnocené výsledky učení, jichž student dosáhl, odpovídají
specifickým výsledkům, které mohou být požadovány pro jednotku nebo kvalifikaci.
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