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Tréning 
 Úlohy: 

 1. Určiť oblasť, pre ktorú je mobilita vhodná 

 2. Nájsť partnerov (obed  ) 

 3. Určiť jednotky vzdelávacích výstupov 

 4. Prideliť jednotkám vzdelávacie výstupy 

 5. Prezentovať 

  



Čo je „vzdelávací výstup“? 
 “Výsledky vzdelávania sú vyjadrenia o tom, čo učiaci sa vie, chápe a je schopný urobiť po 
ukončení procesu vzdelávania, ktoré sú definované z hľadiska vedomostí, zručností a 
kompetencií.” (Odporúčanie 2008/C 111/01) 

 Vedomosti: Vedomosti sú súborom faktorov, zásad, teórií a postupov, ktoré sa vzťahujú na oblasť 
práce a štúdia. 

 Zručnosti: Sú spôsobilosťou uplatňovať vedomosti a využívať know-how na splnenie úloh a 
problémov. V kontexte európskeho kvalifikačného rámca sú zručnosti opísané ako kognitívne 
(vrátane využívania logického, intuitívneho a kreatívneho myslenia) alebo praktické (vyžadujúce 
manuálnu zručnosť a používanie metód, materiálov, prostriedkov a nástrojov)” 

 Kompetencie: Kompetencie predstavujú také rozumové/zmyslové/motorické kvality/vlastnosti 
jednotlivca, ktoré sú nevyhnutným predpokladom využitia nadobudnutých vedomostí, zručností 
a schopností na kvalitné vykonanie požadovanej činnosti v určitom prostredí (pracovnom, 
študijnom, osobnom) a za určitých okolností (napr. interakcia s ľuďmi). 



Prečo vzdelávacie výstupy? 
 Porovnateľnosť: 
  na úrovni VP 
  na úrovni kvalifikácií 
  na úrovni jednotlivcov 
  medzi krajinami 

 Zrozumiteľnosť a jednoznačnosť: pre „pisateľa“ aj pre „čitateľa“ 

 A dúfajme 

 Akumulácia  

 Prenositeľnosť 

  

  



Kde všade sa stretávame s VV? 
 Vzdelávacie programy (ŠVP, ŠkVP, ŠP, APĎV...) 

 Kvalifikácie  

 Národný štandard zamestnania 

 Katalógy pracovných činností 

 Pracovná náplň 

 Inzeráty – pracovné ponuky 



Aké majú byť VV? 
 Overiteľné: pozorovateľné, merateľné 

 - pri písaní VV hneď zvažovať, ako bude hodnotený 

 Jednoznačné: „užívateľ“ musí presne chápať, čo musí vedieť, vykonať a ako vykonať, keď číta VV  

 - zvážiť, pre koho píšeme VV 

 - zvážiť, pre aký účel píšeme VV 

 Jednoduché: 1 VV = 1 výrok o 1 vedomosti/zručnosti 

 Dosiahnuteľné 

 Objektívne 



Zdroj: UPJŠ, V. Halušková 



http://kvalifikacie.sk/katalog-skkr 



Vzdelávacie výstupy v „mobilitách“ 
 Základné otázky:  

 Prečo? Čo? Komu? Ako? 
 Prečo chcem projekt? Aká je motivácia? Čo chcem dosiahnuť? Pre koho je projekt určený? Čo 
získa? Ako to chcem dosiahnuť? 

 Príklad: OA sa obrátila na Národné kontaktné miesto pre ECVET so žiadosťou o radu, ako 
spracovať projekt. Predložili návrh projektu, ktorý predstavoval príliš široký a vágny záber VV, z 
ktorých nebolo zrejmé, aký je účel projektu. Napriek krátkosti času NKM požiadalo OA o analýzu 
situácie. Na základe analýzy OA projekt prepracovala tak, aby zodpovedal skutočnej potrebe 
školy.  



Dobrý príklad 
 Projekt: CREDCHEM 



Neviem sa rozhodnúť ... 



...lebo 



Poďme sa pozrieť na zlý príklad 
 1. Oboznámiť sa s ponukou cestovnej kancelárie a jej marketingovou stratégiou a naučiť sa ju 
vytvoriť 

  

 2. Vyhľadať potrebné informácií na internete, podľa potreby CK resp. CA vytvoriť propagačný 
leták 

  

 3. Spolupracovať s hotelmi a ďalšími poskytovateľmi služieb 

  

 4. Vytvoriť a spracovať tabuľku napr. na vyhodnotenie dotazníka spokojnosti 

  



Tréning 
 Úlohy: 

 1. Projekt 

 2. Jednotky vzdelávacích výstupov 

 3. Vzdelávacie výstupy 

  



 SUCHÉ VÍNO ≠ OXYMORON 





Úloha: 
 Navrhnúť modelový projekt stáže pre žiakov vo 
vybranom učebnom/študijnom odbore na 
obdobie 3 týždňov: 
 Prezentovať cieľ projektu, VV, JVV, hodnotenie  
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