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1. Úvod
Tento dokument je vypracovaný na základe výsledkov uskutočneného výskumu v Poľsku, Bulharsku, na
Slovensku a v Portugalsku a odzrkadľuje hlavné potreby načrtnuté v partnerských krajinách, pokiaľ ide o
preferovaný vzdelávací obsah v oblasti BOZP, uprednostňovaný učebný model a charakteristiky kurzu ,
Spoločná metodika a stratégia hodnotenia vzdelávania slúži ako usmerňovací dokument pre pokročilých
používateľov portálu (učiteľov, konzultantov, administrátorov portálov). Dokument obsahuje nasledujúce
časti:

o Pedagogická koncepcia - táto časť poskytuje informácie o modeli vzdelávania, ktorý
nasleduje kurzom SPOSH a portálom IKT, ktorým je Blended learning.
o Pravidlá používania portálu - táto časť poskytuje informácie o tom, ako rôzni používatelia,
napr. študenti, tútori, administrátori atď. môžu využívať portál SPOSH ICT.
o Príklady použitia prípadov portálového použitia - táto časť poskytuje konkrétne príklady
rôznych funkcií portálu IKT venovaného SPOSH dostupného pre každý typ používateľov.
o Ciele vzdelávania - táto časť metodiky popisuje rámec školení SPOSH a opisuje rôzne
moduly a ich študijné ciele.
o Scenáre využívania systému ECVET - táto časť obsahuje možné kroky, ktoré by sa mohli
uskutočniť v partnerských krajinách, pokiaľ ide o využitie kurzu SPOSH v systémoch
ECVET v partnerských krajinách, konkrétne v Bulharsku, Poľsku, Portugalsku a na
Slovensku.
o Metódy vzájomného učenia - táto časť poskytuje informácie o rôznych možnostiach
vzájomného učenia, ktoré poskytuje portál IKT venovaný SPOSH - napríklad
diskutovaním modulov učenia a prípadových štúdií s inými študentmi prostredníctvom
rôznych komunikačných nástrojov dostupných na portáli IKT, ako sú fóra, virtuálne
učebne / videokonferencie, rozhovory atď.
o Stratégia posudzovania a validácie, ktorá umožňuje vyhodnotiť proces učenia s využitím
funkčnosti platformy SPOSH

Cieľom dokumentu je slúžiť hlavným cieľovým skupinám, ktoré využívajú portál SPOSH IKT a
školiace materiály SPOSH.
Cieľom metodiky je pomôcť týmto skupinám:
• pracovníci MSP;
• manažéri MSP;
• Študenti odborných škôl.
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2. Pedagogický koncept
2.1.

Pedagogický rámec

Tréningový kurz SPOSH sa riadi kombinovaným vzdelávacím modelom vzdelávania. Zmiešané
učenie je formálny vzdelávací program, v ktorom sa študent aspoň čiastočne učí prostredníctvom
online poskytovania obsahu a výučby s určitým prvkom ovládania študentov v čase, mieste, ceste
alebo
tempe. (Zdroj: "Blended Learning: Disruptive Innovation", Knewton)
Hlavným cieľom kurzu SPOSH je poskytovať vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti BOZP v
súlade so zásadami celoživotného vzdelávania. Projekt SPOSH sa preto priamo zameriava na ciele
a potreby uvedené v strategickom rámci EÚ pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na roky
2014 - 2020. Tento nový rámec je zameraný na zabezpečenie toho, aby EÚ naďalej zohrávala
vedúcu úlohu pri presadzovaní vysokých štandardov pracovných podmienok v Európe i na
medzinárodnej úrovni v súlade so stratégiou Európa 2020. Hlavným dôvodom vzniku tohto
strategického partnerstva je vytvorenie silných vzťahov medzi partnermi a vypracovanie
spoločných vzdelávacích nástrojov, materiálov, noriem a metodológie v oblasti BOZP. Partneri
vytvoria platformu odbornej prípravy, ktorá bude slúžiť používateľom MSP, ako zdroj informácií
o dobrej praxi v oblasti BOZP v EÚ a pomôže pri riadnom hodnotení rizika BOZP.
Portál SPOSH pre IKT je určený na riešenie potrieb 3 rôznych cieľových skupín:
• pracovníci MSP;
• manažéri MSP;
• Študenti odborných škôl.

Dokumentácia o kurze je k dispozícii na portáli ICT venovanom SPOSH (https://www.sposhcourse.piap.pl/) v nasledujúcich jazykoch: angličtina, bulharčina, portugalčina, poľština a
slovenčina.
Informácie sú usporiadané do nasledujúcich kategórií:
•
•
•

spoločná metodológia učenia a stratégia hodnotenia - poskytovanie pedagogických a
metodických informácií týkajúcich sa kurzu; technické pokyny atď.
SPOSH vzdelávací obsah
Špecializovaný portál ICT pre portál SPOSH
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2.1.1. B-learningové kurzy dostupné na portáli SPOSH ICTl
Tabuľka 1. Zoznam modulov kurzov B-learning SPOSH

Name

Occupation Safety and Health
course, level basic (update)

Level
Objective
Duration
Target-groups
Modules

1.
2.
3.
4.

U pdate
Information
Awareness raising
< 12 hours
Less qualified,
operational workers
General awareness on OSH
Workplace risk prevention
Safety management of
machines and work equipment
Self-protection measures

Occupation Safety and Health
course, level advanced
Advanced
Acquire/improve knowledge and
competences
25 hours
Qualified workers,
management positions
1. General awareness on OSH
2. International standards and
company activity applicable
legislation
3. Workplace risk prevention
4. Self-protection measures
5. Safety management of machines
and work equipment
6. Workplace ergonomics

Každý z modulov obsahuje 4 až 6 lekcií a každá lekcia má nasledujúcu štruktúru:
Tabuľka. 2. Učebný obsah kurzu Bezpečnosť a zdravie z povolania, základná úroveň (aktualizácia)

Occupation Safety and Health course, level basic (update)
Module 1: General
awareness on OSH

Module 2: Workplace risk
prevention

Lesson 1.1. Introduction
into
the
general
awareness
on
OSH
problematics
Lesson 1.2. Institutions
for
OSH
support,
legislation, laws

Lesson 3.1. Introduction
into the workplace risk
prevention problematics

Lesson 1.3. OSH training,
conditions, periodicity,
target groups

Lesson 3.3. Prevention,
workplace
recommendations before
accidents

Lesson 3.2. Hazard,
estimation of risk, risk
assessment at workplace

M3: Safety
management of
machines and work
equipment
Lesson 3.1. Safety
management of
machines and work
equipment
Lesson 3.2. Actions
when entering a new
machine / device

Module 4: Workplace
ergonomics

Lesson 1.1. Introduction to
self-protective procedures
at the workplace
Lesson 4.2. Introduction to
self-protection measures
against chemical hazards
Lesson 4.3. Introduction to
self-protection measures
against biological hazards
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Lesson 1.4. Rights and
responsibilities of OSH

Lesson 3.4. Risk
management

Lesson 4.4. Introduction to
self-protection measures
against physical hazards
Lesson 4.5. Introduction to
self-protective measures
for the metal industry for
advanced course

Obrázok 2. Kurz bezpečnosti a zdravia pri práci, úroveň pokročilý
Module 1:
General
awareness on
OSH

Lesson
1.1.
Introduction
into the general
awareness on
OSH
problematics
Lesson
1.2.
Institutions for
OSH support,
legislation, laws

Lesson 1.3. OSH
training,
conditions,
periodicity,
target groups

Lesson
1.4.
Rights
and
responsibilities
of OSH

Lesson
1.5.
Occupational
health
surveillance

Occupation Safety and Health course, level advanced
Module 2:
Module 3:
Module 4: Self- Module 5:
International
Workplace risk
protection
Safety
standards and
prevention
measures
management
company activity
of machines
applicable
and work
legislation
equipment
Lesson 2.1.
Lesson 3.1.
Lesson 4.1.
Lesson 5.1.
Introduction,
Introduction into
Mapping the
Safety
critical thinking
the workplace
needs of health management
of ethical and
risk prevention
and safety
of machines
global
problematics
securing
and work
responsibilities
measures
equipment
Lesson 2.2.
Lesson 3.2.
Lesson 4.2.
Lesson 5.2.
International
Hazard,
Introduction to Actions when
Organizations
estimation of risk, self-protection
entering a new
risk assessment at measures
machine /
workplace
against
device
chemical
hazards
Lesson 2.3.
Lesson 3.3.
Lesson
4.3.
International
Prevention,
Introduction to
standards
workplace
self-protection
recommendations measures
before accidents
against
biological
hazards
Lesson 2.4.
Lesson 3.4. Risk
Lesson
4.4.
Strategies and
management
Introduction to
Challenges
self-protection
measures
against physical
hazards

Lesson 2.5.
Social Security
Institutions Basic Conditions
for Workplace

Lesson 3.5. Risk
evaluation – risk
matrix

Lesson
4.5.
Introduction to
self-protective
measures for
the
metal

Module 6:
Workplace
ergonomics

Lesson 6.1.
Ergonomics
introduction

Lesson 6.2.
Work-related
Musculoskeletal
Disorders

Lesson 6.3. Risk
Factors
of
Work-related
Musculoskeletal
Disorders

Lesson 6.4. Risk
Factors
of
Work-related
Musculoskeletal
Disorders;
(conclusion)
Methods
of
analysis and risk
assessment
Lesson
6.5.
Workspace and
Workstation
Design
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Health
Promotion in
Companies

industry
advanced
course

for

Každá lekcia má nasledujúcu štruktúru:
Tabuľka 2. Štruktúra lekcií v každom module

Table of contents

Contents of the lesson

Learning objectives

Description of competences/ skills/ knowledge which the
learner will gain through each lesson.
Estimated time for covering the whole module.
How the module will be taught, what face-to-face meetings
are planned, what multimedia tools are available, how to
cover the material in a best way.
Short introduction to the topic, references to the other
modules.

Time schedule
Planning

Introduction
Content
Useful links
Case study/ Exercises/ Good
practices
Multimedia tools
Summary of key point
Self-test questions
Bibliography
Glossary
Annex

The basic concepts of the respective topic.
U seful web links for further reading.
Interesting additional material to illustrate the respective
lessons’ content and give a better idea of the concepts explained
within them
Chat, video conferencing, videos from youtube, vimeo, etc.
An overview of the most important points from the content.
Multiple choice questions which address important parts of the
content and are aimed at testing the knowledge gained through
the respective lesson.
References to used sources of information.
Here you can find all the terms used in the respective lesson
explained in a clear manner.
Additional specific documents for each module.

Cvičenia a otázky samoštúdia pomôžu študentom zapojiť sa do obsahu lekcií a skontrolovať ich
pochopenie . Odpovede na tieto otázky nebudú súčasťou hodnotenia študenta, takže študenti sa
môžu rozhodnúť, či chcú
dokončiť tieto cvičenia a /
alebo
otázky.
Každá lekcia je sprevádzaná prípadovou štúdiou, osvedčeným postupom a / alebo cvičením, v
ktorom študent používa teóriu na vyriešenie opísaného problému. Preto môže žiak preukázať, že
získal kompetenciu. Výsledok riešenia týchto prípadov a cvičení môže posúdiť lektor.
Študenti dokončia svoju vlastnú vzdelávaciu činnosť nezávislým spôsobom. Ak sa študent stretne
s ťažkou časťou obsahu alebo sa zasekne iným spôsobom, môže klásť otázky na on-line fóre
(predtým, ako vlastne píšu otázky, študenti by mali skontrolovať fórum o ďalších otázkach a
odpovediach). Vzdelávatelia a tútor môžu pomôcť pri odpovediach na otázky študentov.
Okrem príspevku na verejnom fóre môžu študenti zasielať otázku alebo požiadavku priamo do
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ktoréhokoľvek z dostupných kontaktov. Funkcia "kontakty" na platforme tiež umožňuje posielať
e-maily alebo spustiť živý rozhovor. Otázky a odpovede na fóre sú uložené, takže budúci študenti
na
kurze
môžu
profitovať
z
vášho
úsilia.
Portál SPOSH pre oblasť informačných a komunikačných technológií ponúka vlastnú stimulovanú
štúdiu prostredníctvom učenia online, tútoringu a vzájomného učenia. Triedy sa doručujú
synchronne (komunikácia s účastníkmi v reálnom čase, on-line video), ako aj asynchrónne
(prostredníctvom e-mailov a online diskusných fór). Kurz SPOSH sa usiluje o poskytovanie
učebných aktivít, ktoré sú zmysluplné, zapájajúce a relevantné, spojené s záujmami študentov a
predchádzajúcimi poznatkami.
Študenti majú príležitosť preukázať, čo sa naučili prostredníctvom slovnej a písomnej
komunikácie a pomocou viacerých foriem technológií.
Obsah každého modulu je prístupný od samého začiatku kurzu. Od účastníkov sa očakáva, že sa
zúčastnia čítania, online diskusií, skupinových cvičení atď.
Pokiaľ ide o organizáciu sekvencovania a navigácie v rámci e-learningových aktivít, odporúča sa
prijať model agregácie obsahu SCORM pomocou prístupu riadeného pravidlami, ktorý môže
pomôcť definovať postupnosť a usporiadanie vzdelávacích aktivít. Môže byť užitočné prijať
organizáciu obsahu štruktúrovanú stromom.

Obrázok 1. Organizácia obsahu štruktúrovaného stromu
Ak chcete získať požadované výhody opakovanej použiteľnosti, je potrebné riešiť množstvo
problémov. Predovšetkým musia byť učebné objekty navrhnuté s cieľom podporiť opätovné
použitie a opätovné zameranie sa v rôznych vzdelávacích kontextoch. To zahŕňa úvahy o
mnohých aspektoch dizajnu, ako napríklad inštruktážny postup a kontext. Po druhé, je dôležité,
aby sa učebné objekty štandardizovali s cieľom uľahčiť zdieľanie rôznymi jednotlivcami a
organizáciami. Štandardy sú potrebné pre prístup učebných objektov, aby sa mohli používať na
rôznych počítačových platformách a vzdelávacích systémoch bez úpravy. Normy sa vyžadujú aj
pri katalogizovaní učebných objektov pomocou bežného slovníka tak, aby ich mohli potenciálni
používatelia umiestniť na webe. Nakoniec sú potrebné štandardy na uľahčenie ukladania,
objavovania a vyhľadávania veľkého množstva učebných objektov uložených v digitálnych
archívoch po tejto klasickej hierarchickej štruktúre e-learningu.
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Obrázok 2. Štruktúra hierarchie e-learningu SPOSH
Obsah projektu SPOSH je k dispozícii vo všetkých národných jazykoch partnerov projektu a v
angličtine ako hlavný jazyk projektu. Webová platforma umožňuje účastníkom jednoducho
prispôsobiť rozhranie a jazyk učebného obsahu. Každý partner je zodpovedný za preklad
koncepcie / metodiky školenia a obsahu webovej platformy do vlastného jazyka, aby získal
kompletný výstup projektu.
Režimy technickej komunikácie zahŕňajú štandardný e-mail, telefón, fax a stretnutia - fyzické a
telefonické / videokonferencie. Server úložiska dokumentov bol nastavený na ukladanie a
výmenu všetkých elektronických dokumentov a softvérových prototypov s ohľadom na úroveň
šírenia dokumentov a prístupové práva rôznych užívateľov / skupín používateľov. Úroveň kvality
obsahu a celková organizácia e-learningového kurzu je vo všeobecnosti veľmi dôležitá. Možno ju
rozšíriť podľa niektorých aspektov:
obsah zameraný na študenta: Kurikulum e-learningu by malo byť relevantné a
špecifické pre potreby, úlohy a zodpovednosti študentov v profesionálnom živote.
Zručnosti, vedomosti a informácie by sa mali poskytovať diferencovane;
granularita: Obsah e-learningu by mal byť segmentovaný, aby sa uľahčilo osvojenie
si nových poznatkov a aby sa umožnilo flexibilné plánovanie času na učenie sa;
motivačný obsah: inštruktážne metódy a techniky by mali byť kreatívne využité na
vytvorenie pútavého a motivujúceho vzdelávacieho zážitku;
interaktívnosť: je potrebná častá interakcia medzi študentmi, aby sa podporila
pozornosť a podporovalo sa vzdelávanie;
personalizácia: samo-vzdelávacie kurzy by mali byť prispôsobiteľné tak, aby
odzrkadľovali záujmy a potreby študentov; lektori a sprostredkovatelia by mali byť
schopní sledovať pokrok a výkonnosť študentov individuálne.
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SPOSH kurzy boli naplánované ako zmiešané vzdelávacie riešenie s úvodným výukovým kurzom
pre študentov, ale tieto kurzy môžu byť tiež použité ako podporné materiály pre tradičné kurzy
alebo môžu byť použité ako eLearningové kurzy pre pokročilejších používateľov.
Každá lekcia musí obsahovať:
vysvetlenie metódy - textové / grafické;
príklad (praktické príklady a video);
tréning - cvičenie (súbor otázok, úloh s viacerými možnosťami, atď.).
Všetky príklady a cvičenia majú súvisieť so skutočnými riešeniami BOZP v priemysle. V
súčasnosti každý príklad sleduje rovnakú prípadovú štúdiu.
S cieľom pomôcť dizajnérom výučby rozvíjať študijný materiál, prípadovú štúdiu a cvičenie, ktoré
zabezpečujú primeranú úroveň súladu s existujúcim prístupom SPOSH, bola vypracovaná a
uvedená nižšie všeobecná šablóna. Môže sa použiť ako východiskový bod.

Obrázok 3. Kroky návrhu SPOSH na vývoj študijného materiálu

2.2.

Definovanie základných školení / scenárov

Na začiatku procesu je potrebné definovať niekoľko otázok:
definovať typ školenia: zmiešaný (so zavedením hodín a tradičná záverečná skúška),
eLearning, klasický výcvik;
definujte ciele školení: Uistite sa, že sledoaný cieľ je jasne, výslovne uvedený;
vymedziť kategórie / skupiny cieľových skupín: Napríklad by sa mohol vytvoriť
tréningový kurz pre individuálnu spoločnosť MSP s 3, 6 alebo 15 zamestnancami
alebo viacerými MSP, ktoré by mohli delegovať študentov na spoločnú schôdzu,
alebo má byť vyškolených niekoľko trénerov;
vymedziť pre každú cieľovú skupinu množstvo poznatkov / vyučovacích hodín, ktoré
sa majú odovzdať, ako samostatné kurzy; ako je úroveň začiatočníkov, pokročilá
úroveň, úroveň odborníkov, úroveň stredného manažmentu alebo úroveň
vrcholového manažmentu;
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určiť pre každý kurz počet účastníkov a primeranú dobu trvania (zasadnutia). To sú
niekedy kontroverzné požiadavky na splnenie. Zamestnanci na strednej a nižšej
úrovni personálu je ťažké vytiahnuť z každodennej práce. Preto je "ťažké", aby
vrchný manažér poslal pracovníkov preč dlhé dni. Zdieľať deň na prácu aj na
školenie: fyzická únava pracovníkov neumožňuje rýchly pokrok vo výučbe;
pre každé zasadnutie vybrať vhodné miesto, učiteľov a učebné materiály (tlačené
aelektronické materiály);
jasne vymedziť / vybrať nosné a podporné uplatniteľné vyučovacie hodiny alebo
lekcie;
vypočítať finančnú spätnú väzbu o ziskovosti;
byť pripravený na hodnotenie zasadnutia na základe spätnej väzby študentov.
vykonať posúdenie (self-a feedback-assessment) po každom zasadnutí;
rozvíjať výučbové moduly analýzou spätnej väzby alebo hodnotenie, ktoré sa
vyžaduje / definuje.
Každá z vyššie uvedených akcií alebo procesov potrebuje osobu (osoby) na realizáciu a potrebujú
ďalšie zdroje, ako napríklad dostupné miesto, dostupných učiteľov / lektorov a dostupné vybavenie.

2.3.

Usmernenia pre vykonanie školenia

Správna realizácia školenia sa môže uskutočniť s účasťou odborníkov a účastníkov na mnohých
typoch úloh. Okrem výskumu a nasadzovania kurzov je potrebné rozširovať príručky pre výuku
webových seminárov alebo pre funkcie v triede, písať off-line snímky s poznámkami, vytvárať
referenčné materiály a vytvárať pomocnú dokumentáciu, prezentácie, animácie atď.
Je potrebné, aby tútori a / alebo sprostredkovatelia komunikovali takmer denne a používali
flexibilný štýl na motiváciu účastníkov. Účastníci sa vyžadujú jasné pokyny .
Ďalšie odporúčania týkajúce sa vykonávania sú tieto:
ku každému videoklipu by mal byť dokument PDF s popisom klipu;
zohľadniť množstvo informácií, ktoré poskytuje kurz spolu s časom určeným pre
daný kurz;
každý musí byť schopný sám urobiť niektoré z demonštrovaných cvičení;
moduly by mali byť vo svojej prezentácii rovnaké. Každý si môže vybrať modul,
ktorý chce študovať;
kurz by nemal byť častejšie ako dva krát týždenne a nie dlhšie ako dva mesiace;
ponúkať viac výberových testov a nie otvorené otázky.
Postupujte podľa navrhovanej modulovej štruktúry a popisu:
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Úvod do lekcie
V úvodnej časti je student oboznámený s obsahom, nosnou témou a cieľom obsahu z
pohľadu študenta
Ciele kurzu
V tejto časti by mali byť identifikované ciele lekcie, t.j. študent by mal jasne pochopiť
konkrétny účel predloženého materiálu, napr. získať prehľad o téme. Tieto ciele by mali
byť napísané o ohľadom na vzdelanie a činnosť študenta
Inštrukcie
V tomto materiáli sú jasne predstavené prístupy SPOSH a malo by byť jasne prezentované
podrobné vysvetlenie toho, ako vykonať pracovné kroky. Cieľom tejto časti je oboznámiť
študenta s tým, ako splniť alebo implementovať požiadavky BOZP.
Príklad
Tu sa prakticky využije prípadná štúdia, ktorá by mala študentovi prezentovať a vysvetliť
teoretický obsah lekcie. Cieľom tejto fázy je poskytnúť študentovi praktickú realizáciu
teoretických konceptov prezentovaných v lekciách.
Otázky
Po každej lekcii sú otázky a úlohy , ktoré testujú schopnosť študentov aplikovať a pochopiť
materiál v lekciách. Pokyny pre vývoj kontrolných otázok sú uvedené nižšie:
ak je text náročný a pozostáva zo súboru usmernení s dokumentačnými
schémami je počet otázok väčší a s možnosťou výberu z viacerých odpovedí;
ak materiál v lekcii pozostáva, napríklad z diagramov, potom by lekcia mala
predstavovať čiastočne dokončené problémy, pri ktorých študent dokončí
riešenia. Toto by malo testovať schopnosť študentov pochopenie lekcie;
mali by sa vypracovať otázky týkajúce sa konkrétneho študentov, napríklad, či
je cieľom študentov aplikácia alebo či je teoretické pochopenie, alebo obidva v
konečnom dôsledku určia typ otázok, ktoré sa kladú.

Záver
Akonáhle sú tieto časti lekcie vytvorené, môžu sa potom použiť navzájom zameniteľne,
aby vyhoveli individuálnemu účastníkovi. Vytvorením týchto predmetov lekcie môžu
vývojári výukových programov pre metodiku vytvoriť vymeniteľné a opakovane
použiteľné časti lekcie, čo znižuje celkové požadované rozvojové úsilie.
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2.4.

Pokyny na podporu študentov

Mentorská úloha je veľmi dôležitá v eLearningu. Úlohy mentorov sú asistenti učiteľov, iniciátori
sociálnej väzby a technickí podporovatelia, ktorí napodobňujú úlohy fakulty v eLearningovom
prostredí. Ako učitelia asistenti poskytujú mentorom ďalšiu pomoc pri objasňovaní a pochopení
obsahu kurzu. Ako technickí priaznivci pomáhajú mentori riešiť technologické problémy.
Na plnenie úloh mentora sa navrhuje usmernenie. Vymedzuje hlavné zodpovednosti mentorských
rolí a ich príspevkov k odstráneniu bariér eLearningu, k uspokojeniu potrieb študentov ak
zlepšeniu efektívnosti vyučovania a učenia. Mentori ju môžu prijať ako základnú pomoc pri práci
v eLearningovom prostredí, aby mali jasnejšiu predstavu o tom, ako robiť a ako postupovať pri
vykonávaní mentoringu. Usmernenie sa vzťahuje na tri aspekty úlohy mentora, opisuje ich
zodpovednosť a príspevky:

Table 3. Zodpovednosť učiteľa / mentora
No.

Mentor Roles

Responsibilities

1.

Assisting
Instruction

-

Respond to students questions concerning
curse contents

-

Monitor discussions

-

Provide students information for better
learning effectiveness

-

Clarify grading criteria

-

Keep tracks of students attendance

-

Post routine class announcements

-

Provide students needed information

-

Guide students to their learning goals

-

Provide extra help

-

Respond to students concerns

2.

Initiating social
connectedness

Contributions
-

Provide quick responses

-

Improve the
instructions

-

Increase students
structure

-

Increase students’ level of
comfort

-

Increase
of
quality
instruction and learning

quality

of

support

of
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No.

Mentor Roles

Responsibilities

Contributions

3.

Providing
technical
support

-

Coach students on fundamental online
skills

-

Reduce technical
concerns

difficulty

-

Facilitate students in solving online access
problems

-

Increase students
structure

support

-

Provide necessary information concerning
course website navigation

-

Increase students level of
comfort

-

Help students in locating specific resources
within eLearning environment

-

Increase
eLearning
effectiveness and efficiency

-

U pload or download course materials

-

Post messages onto discussion boards

-

Refer students to other resources when
technological problems are not able to be
solved by the faculty and mentors

3. Pokyny na používanie portálu a príklady prípadov používania
portálu
3.1. Hlavné používateľské role na portáli
Riešenie SPOSH zahŕňa internetové služby pre rôzne cieľové skupiny, ktoré ponúkajú podporu pri
príprave na organizáciu, organizáciu a realizáciu a aktualizáciu vzdelávacích kurzov. Všetky tieto
služby sú založené na prístupe, ktorý sa už uplatnil v základnom projekte, a boli aktualizované
najnovším vývojom systému riadenia vzdelávania Moodle. Krátky prehľad o službách je uvedený
nižšie, s osobitným upresnením.
Očakáva sa, že bude mať podporu pre koncových užívateľov pre mnohých poskytovateľov
odbornej prípravy a poradenských organizácií.
Neustále aktualizácia vzdelávacích kurzov sa uskutočňuje podľa tém, ktoré sú zamerané na
riešenie SPOSH, na základe dvojakého prístupu: buď na žiadosť koncového užívateľa, alebo
spustená poskytovateľmi riešení SPOSH v prípade, že inovácie v konkrétnej tematickej oblasti
objaviť. Zároveň sa stanovuje, že cieľová skupina "školitelia a konzultanti" a partneri z európskeho
konzorcia, prostredníctvom organizácií poskytujúcich odbornú prípravu, musia byť schopní
poskytnúť aktualizáciu obsahu podľa špecifických zmluvných podmienok. V závislosti od rozsahu
a veľkosti aktualizácií je táto služba ponúkaná ako webová aktualizácia častí obsahu alebo
aktualizácia z diskov CD alebo iných médií.
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Online mentoring sa musí realizovať prostredníctvom aplikácie najnovšej verzie Moodle, v rámci
ktorej sú funkcie virtuálnej učebne zoskupené v systéme Synchronous Communication Tools
(Audio-conferencing, Videokonferencia, Chat v reálnom čase), Synchronné nástroje pre
spoluprácu (tabuľka, zdieľanie aplikácií ) a nástroje Synchronous Media Presentation. Výhodou
širokého rozšírenia riešenia Moodle je, že existuje veľký počet zásuvných modulov, ktoré
umožňujú vytvorenie množstva požadovaných funkcií. Tento koncept v súčasnosti zahŕňa nižšie
opísané nástroje, ale prístup riešenia otvorenosti musí byť zachovaný po celú dobu tvorby systému,
čo znamená, že je potrebné implementovať možné vhodnejšie nové nástroje.

3.2. Povolenia a práva oprávnené na každú úlohu používateľa na
portáli
Systém SPOSH poskytuje štyri odlišné používateľské úlohy: Super Administrator, Administrator,
Instructor a Learner, ale táto štruktúra bola opätovne preskúmaná počas testovacej fázy, pretože
verzia Moodle mala byť použitá pre SPOSH, ponúka výrazne rozšírené možnosti z hľadiska
definície rolí, na verziu použitú v základných projektoch.
Každý používateľ je overený pri prihlasovaní a priradí sa úlohe spojenej s jeho používateľským
menom. Na základe tejto funkcie majú prístupové práva k určitým obrazovkám, funkciám a
informáciám.
Super administrátor
Super administrator vytvára, zachováva a odstraňuje informácie o viacerých organizáciách.
Super Administrator má :
•

vytvárať a udržiavať viaceré organizácie a všetkých používateľov systému;

•

priradiť skupiny obsahu a štýly obsahu, ktoré sú k dispozícii každej organizácii.

Administrátor
Administrátori vytvárajú, udržujú a odstraňujú informácie o jednotlivých organizáciách,
ich kurzoch a triedach a o svojich inštruktoroch a študentoch.
Správca môže:
•

udržiavať informácie o jednej organizácii a jej inštruktoroch a študentoch;

•

vytvárať, udržiavať a odstraňovať kurzy a sekcie;

•

dávkové nahrávanie študentov pre vytváranie účtov a priradenie tried.

Inštruktor
Inštruktori si môžu udržiavať vlastné osobné informácie a udržiavať informácie o triedach,
ktorým boli pridelení. Inštruktor má :
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•

udržiavať osobné heslo a informácie;

•

pridať alebo odstrániť študentov z tried;

•

vytvoriť priradenie triedy;

•

zobraziť knihu o triede pre svoju triedu.

Študent
Študenti si môžu udržiavať vlastné osobné informácie.
Študent môže:

•
•
•

udržiavať osobné heslo a informácie;
prístup k obsahu kurzu a kompletné zadanie; odpovedať na otázky autotestu;
prezerajte ich učebnicu a ukladanie osobných súborov.After the structure was revisited the
following roles were elaborated and differentiated:

-

manažér / tvorca kurzov / učiteľ / učiteľ, ktorý nie je editovaný;
študent;
Guest / Autentifikovaný používateľ / Autentifikovaný používateľ na frontpage;

Obrázok 4. Screenshot funkcie prepínania rolí v portáli SPOSH ICT viditeľný manažérovi
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3.3. Príklady prípadov používania portálu podľa používateľských rolí
Anglická verzia:
Manažér
Manažér má právo vytvárať, udržiavať a odstraňovať informácie o obsahu rôznych
modulov vrátane hodín v rámci dvoch kurzov - základné a pokročilé. Osoba, ktorá túto
úlohu vykonáva, je tiež schopná priradiť roly a vytvoriť skupiny pre každú lekciu. Manažér
lokálne priradí úlohy učiteľa a študenta. Okrem toho je schopný usporiadať bloky
informácií
pri
použití
možnosti
"Zapnúť
úpravu".
Pred možnosťou "Zapnúť úpravu" môže Správca zobraziť panel "Moje kurzy" (panel) a
"Farba tém" s predvolenými a alternatívnymi farbami (pozri obrázok 5 nižšie).

Obrázok 5. Snímka obrazovky domovskej stránky v úlohe správcu na portáli SPOSH
ICT
Z panela "Moje kurzy" (hlavný panel) môže manažér vidieť prehľad ich kurzov;
vyhľadávanie kurzov; navštíviť ich súčasné zápisy do kurzov a pozrieť sa na ich časovú os
s aktivitami, ktoré možno triediť podľa dátumu a kurzov. K dispozícii je tlačidlo
"Prispôsobiť stránku", ktoré možno použiť na prispôsobenie aktuálnej stránky nasledovne:

Z panela "Tóny farieb" môže manažér vybrať z predvolených farieb a štyroch
alternatívnych farieb.
Po výbere stránky "Domovská stránka" pod "Dashboard" sa zobrazia všetky dostupné
kurzy nasledovne: Kurz Bezpečnosť a zdravie z povolania, úroveň pokročilosti a Povolanie
Bezpečnosť a zdravie kurz, základná úroveň (aktualizácia):

19

Strategic Partnership for Occupational Safety and Health
Project No. 2015-1-PL01-KA202-016625

Obrázok 6. Screenshot zo stránky základného kurzu OSH, keď je editácia vypnutá v úlohe
správcu na portáli SPOSH ICT
Keď manažér vyberie niektorý z kurzov, zobrazí sa ponuka "Tento kurz", ktorý obsahuje nasledujúce
možnosti: Ľudia; stupňa; BigBlueButton; Vlastné certifikáty; fór; Lekcie (pozri obrázok 6).
Sekcia "Ľudia" umožňuje manažérovi zistiť, kto sú účastníci príslušného kurzu, ich počet, roly, skupiny a
posledný prístup k kurzu. Najdôležitejšou funkciou, ktorá je k dispozícii pre správcu prostredníctvom
sekcie Ľudia, je zapísať používateľov prostredníctvom tlačidla "Registrovať používateľov" a priradiť roly
(viditeľné na snímke obrazovky nižšie):

Obrázok 7. Screenshot z možnosti registrácie v roli správcu v portáli SPOSH ICT

20

Strategic Partnership for Occupational Safety and Health
Project No. 2015-1-PL01-KA202-016625

Správca môže vyhľadávať aj účastníkov prostredníctvom filtrov alebo kľúčových slov. Existuje
zoznam filtrov, z ktorých si študent môže vybrať, menovite: role: Manager; Tvorca kurzov; učiteľ;
Neuvádzajúci učiteľ; študent; Hosť; Autentifikovaný používateľ; Autentifikovaný používateľ na
frontpage atď. Týmto spôsobom manažér vždy vie, kto je on-line a je k dispozícii vo svojom kurze.
Manažér môže tiež vyhľadávať účastníkov prostredníctvom písmen ich krstného mena alebo
priezviska.
Časť "Známky" umožňuje správcovi upraviť a prezrieť prehľad všetkých stupňov kurzov a
štatistiky na používateľa, štatistiky hodín vrátane priemerného skóre, priemerného času, vysokého
skóre, nízkeho skóre, vysokého času, nízkeho času; podrobné štatistiky vrátane štatistík triedy a
konkrétnejšie, koľko používateľov (v percentách) si vybralo určitú odpoveď, počet pokusov
používateľa / študenta dokončiť kurz a koľko kurzov bolo dokončených a neúplných. (na ilustráciu
týchto možností pozri obrázky 8 a 9 nižšie):

Obrázok 8. Snímka obrazovky o základnom graderovom výkaze OSH v úlohe
manažéra na portáli SPOSH ICT
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Obrázok 9. Náhľad obrazovky prehľadov o základných prehľadoch stavu OSH v
úlohe manažéra na portáli IKT
Sekcia "BigBlueButton" umožňuje správcovi skontrolovať virtuálne učebne na rôznych
moduloch vrátane týždňa, skupiny, používateľov, divákov, moderátorov, nahrávok a akcií
v konkrétnej virtuálnej učebni (pozri Obrázok 10 nižšie pre obrázok).

Obrázok 10. Snímka obrazovky miestností BigBlueButton v úlohe manažéra na
portáli SPOSH ICT
Keď manažér klikne na danú virtuálnu miestnosť, zobrazí sa tlačidlo "Pripojiť sa k
relácii", ktoré umožňuje používateľovi pripojiť sa k virtuálnej učebni. Následne sa
používateľ presmeruje na inú stránku, na ktorej sa môže relácia vo virtuálnej učebni
aktívne pripojiť (cez mikrofón) alebo pasívne (len na počúvanie) (pozri obrázky 11 a 12
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nižšie na ilustráciu)

Obrázok 11. Snímka obrazovky virtuálnej triedy možnosť relácie v úlohe manažéra
na portáli SPOSH ICT

Obrázok 12. Snímka virtuálnej relácie virtuálnej učebne v roli manažéra na portáli
SPOSH ICT
Sekcia Vlastné certifikáty umožňuje správcovi zobraziť vydané certifikáty v rámci kurzu
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a témy a stiahnuť si certifikát tak, ako je vidieť na obrázku 13 nižšie:

Obrázok 13. Ukážka sekcie vlastného certifikátu a certifikát v roli správcu v portáli
SPOSH ICT
Časť "Fóra" dáva správcovi právo prezrieť si všeobecné fóra, ktorými sú oznámenia,
otvorené diskusie a či je niekto prihlásený . Správca tiež môže vidieť fóra pre učenie sa na
rôznych modulových témach, ich opis, iniciované diskusie, ak sú k nim prihlásení a emailové možnosti (pozri Obrázok 14 nižšie na ilustráciu):
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Obrázok 14. Screenshot sekcie "Fóra" v úlohe správcu na portáli SPOSH ICT
Časť "Lekcie" dáva manažérovi právo prezrieť si všetky témy modulov, lekcie v nich,
skóre za každú lekciu (od minimálne 0 do maximálne 100 bodov) a termín ukončenia
každej lekcie. Napríklad na obrazovke nižšie sú zobrazené moduly, hodiny, známky v
rámci základného kurzu z funkcie manažéra:

Obrázok 15. Screenshot z časti "Lekcie" v úlohe správcu na portáli SPOSH ICT
Role Manager sa výrazne mení po stlačení tlačidla "Zapnúť úpravu zapnuté", ako je
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vidieť na obrázkoch 16 a 17 nižšie:

Obrázok 16. Snímka obrazovky domovskej stránky stránky v režime úprav v úlohe
správcu na portáli SPOSH ICT

Obrázok 17. Snímka obrazovky úpravy stránky základného kurzu OSH v úlohe
správcu na portáli SPOSH ICT
Správca má možnosť:
• pridať aktivitu alebo zdroj - manažér je schopný pridať aktivitu alebo zdroj pre každú lekciu a
celý kurz. Činnosti, ktoré môžu manažéri pridať, sú: Priradenie; BigBlueButtonBN; chat; výber;
Vlastný certifikát; databázy; Externý nástroj; Spätná väzba; Forum; Slovníček pojmov; lekcia;
dotazník; kvíz; Balík SCORM; prieskum; Wiki; Dielňa; zdroje: Kniha; súbor; zložky; Obsah IMS;
Label; strana; U RL);
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• U praviť oznámenia - Správca je schopný upraviť nastavenia. presuňte blok doprava; skryť;
duplikovať; priradiť roly a odstrániť ich;
• upravovať tému v rámci celého základného a pokročilého kurzu zvýraznením, skrytím a
vymazaním témy;
• vytváranie skupín používateľov - na jednotlivé úlohy; lekcie a diskusie o modulových témach na
hodinu; certifikáty;
• priradenie rolí - na jednotlivé úlohy; lekcie a diskusie o modulových témach na hodinu;
certifikáty;
Ďalšie informácie nájdete na snímkach obrazovky nižšie:

Obrázok 18. Snímka obrazovky s možnosťami na úpravu zdrojov a aktivít,
priradenia, témy v základnej stránke OSH v úlohe správcu v portáli SPOSH ICT

Obrázok 19. Snímka obrazovky z činností a zdrojov na úpravách v základnej
stránke OSH v úlohe manažéra v portáli SPOSH ICT pre každý modul a celé kurzy
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Obrázok 20. Screenshot tvorby skupín v základnej stránke OSH v úlohe manažéra
na portáli SPOSH ICT

Obrázok 21. Screenshot priradenia rolí študentom; učiteľ a neuvádzajúci učiteľ v
lekcii: Zavedenie ergonómie v úlohe manažéra na portáli SPOSH ICT
Tvorca kurzov

Tvorca kurzov zdieľa niektoré práva manažéra, ako napríklad právo vytvárať, udržiavať a
odstraňovať informácie o obsahu rôznych modulov vrátane hodín v rámci dvoch kurzov základné a pokročilé.
Študent
Úloha študenta je jednou z miestnych úloh manažéra. Úlohu študenta môžu zohrať všetky
cieľové skupiny projektu SPOSH, a to: 1) pracovníci MSP a študenti odborných škôl, ktorým sa
odporúča zaradiť do kurzu Bezpečnosť a zdravie pri práci, základný (aktualizovaný) kurz; 2)
Manažéri MSP, ktorým sa odporúča zaradenie do kurzu Bezpečnosť a zdravie pri práci, pokročili
na úrovni. Toto sú iba odporúčania. Učitelia môžu pomôcť pri posudzovaní vedomostí a
zručností používateľov pred začatím kurzu, ale zástupcovia cieľových skupín tiež môžu samy
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určiť, ktoré z týchto kurzov sa majú vziať, alebo môžu byť dokonca priradené obom.
Študent si môže zachovať vlastné osobné informácie. Študent môže tiež:
• udržiavať osobné heslo a informácie;
• prístup k obsahu kurzu a kompletné zadanie; odpovedať na otázky autotestu;
• prezerajte ich učebnicu a ukladanie osobných súborov.
Na portáli SPOSH ICT môže študent vidieť na svojom Dashboard nasledujúce menu "Moje
Kurzy”:

":
Obrázok 22. Snímka obrazovky ovládacieho panela v úlohe študenta na portáli SPOSH
ICT s ponukou viditeľného menu "Moje kurzy"

Obrázok 23. Snímka obrazovky prístrojovej dosky v roli študenta na portáli SPOSH ICT s
viditeľným menu používateľských funkcií
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Na ponuke pre konkrétneho študenta je ponuka do dvoch kurzov - kurz bezpečnosti a zdravia pri práci,
úroveň pokročilosti a kurz bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, základná úroveň. Ako je vidieť z vyššie
uvedeného obrázku, študent dosiahne 0% v oboch kurzoch, ktoré sú uvedené v časti "Prebieha". Študent
môže mať zoznam budúcich kurzov v sekcii "Budúcnosť" a už dokončené kurzy sa zobrazia v časti
"Minulosť". Lekcie v rámci modulov každého z kurzov môžu študenti zobraziť kliknutím na tlačidlo
"Ďalej", ak chcú prejsť dopredu a kliknutím na tlačidlo "Predchádzajúci", ak sa chcú vrátiť na určitú
stránku lekcie. Dve tlačidlá sú viditeľné na snímke obrazovky nižšie:

Obrázok 24. Snímka obrazovky s použitím tlačidiel "Predchádzajúci" a "Nasledujúci" na
pokračovanie v hodinách na portáli SPOSH ICT
Po dokončení časti každej lekcie v rámci modulu sa študentovi zobrazí ukazovateľ postupu s presným
postupom (v percentách), takže používateľ si vždy uvedomuje, koľko obsahu má zostať z hodiny a môže
tiež zmerajte čas strávený na každej lekcii v module (pozri obrázok nižšie na ilustráciu):

Obrázok 25. Snímka obrazovky o pokroku v lekcii na portáli SPOSH ICT
Na konci každej lekcie v rámci dvoch kurzov je súbor otázok, na ktoré má študent odpovedať,
aby mohol úplne dokončiť lekciu. Študent môže vykonať tri pokusy na správne odpovedanie na
otázky. Ako je vidieť na nižšie uvedenom obrázku, študent si môže vybrať možnosť "Áno,
chcem sa pokúsiť znova" alebo "Nie, chcem len prejsť na ďalšiu možnosť otázok" (viditeľná na
nižšie uvedenom obrázku ). Tieto možnosti predstavujú flexibilitu portálu a sebestačnosť a
nezávislosť, ktorú ponúka študentom, pretože môžu okamžite zopakovať pokus a nečakať na
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to, že učiteľ opraví ich odpovede. Vyššie uvedené možnosti tiež môžu ušetriť čas strávený študentmi.

Obrázok 26. Screenshot odpovedí na konci lekcie na portáli SPOSH ICT
Keď používateľ prečíta všetky stránky v lekcii a odpovie na všetky otázky na konci, bez
ohľadu na to, či sú odpovede správne alebo nie, lekcia sa považuje za 100% kompletnú a
zobrazí sa skóre študenta (pozri obrázok nižšie) na ilustráciu):

Obrázok 27. Screenshot ukončenia lekcie v portáli SPOSH ICT so skóre 100%

31

Strategic Partnership for Occupational Safety and Health
Project No. 2015-1-PL01-KA202-016625

Na prvom snímku študent dokončil 100% úspešne jednu lekciu so stupňom 100 zo 100.

Obrázok 28. Snímka obrazovky o ukončení lekcie v portáli SPOSH ICT so skóre 50%
V druhej snímke študent dokončil 100% úspešne jednu hodinu so stupňom 50 zo 100.
Po tom, ako študent posúva kurzy v rámci kurzu, zmení sa stránka Dashboard používateľa, ktorá
zobrazuje celkové percento pokroku študenta na danom kurze (nižšie uvedený obrázok ukazuje
príklad takéhoto pokroku):

Obrázok 29. Snímka obrazovky o pokroku v kurze na portáli SPOSH ICT
Keď používateľ študenta vstúpil do jedného z kurzov, v hornom riadku stránky sa zobrazí
ponuka s názvom "Tento kurz" (viditeľný na snímke obrazovky nižšie). Ponuka umožňuje výber
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a preskúmanie nasledujúcich možností: Študent; stupňa; BigBlueButton; Fóra a lekcie.

Obrázok 30. Screenshot z ponuky "Tento kurz" a "Ľudia" na portáli SPOSH ICT
Sekcia "Ľudia" umožňuje študentovi zistiť, kto sú účastníci príslušného kurzu, ich počet, role,
skupiny a posledný prístup k kurzu. Študent môže vyhľadávať účastníkov prostredníctvom filtrov
alebo kľúčových slov. Existuje zoznam filtrov, z ktorých si študent môže vybrať, menovite: role:
Manager; Tvorca kurzov; učiteľ; Neuvádzajúci učiteľ; študent; Hosť; Autentifikovaný používateľ;
Autentifikovaný používateľ na frontpage atď. Týmto spôsobom študent vždy vie, kto je on-line a
je k dispozícii vo svojom kurze. Študent môže tiež vyhľadávať účastníkov prostredníctvom písmen
s ich krstným menom alebo priezviskom.
Sekcia "Grade" poskytuje študentovi príležitosť sledovať svoje užívateľské hlásenie vrátane
výsledkov dosiahnutých pre daný kurz (pozri obrázok nižšie):

Obrázok 31. Snímka obrazovky z prehľadovej používateľskej správy v portáli
SPOSH ICT
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K dispozícii je aj možnosť prehľadu, v ktorom sa zobrazuje stupeň od ukončenia celého
kurzu / kurzov (viditeľný na snímke nižšie):

Obrázok 32. Screenshot z triedy na dokončenie kurzu na portáli SPOSH ICT
Sekcia "BigBlueButton" umožňuje študentovi skontrolovať virtuálne učebne na rôznych
moduloch vrátane týždňa, skupiny, používateľov, moderátorov, nahrávky a akcie v
konkrétnej virtuálnej učebni (pozri obrázok nižšie pre obrázok).

Obrázok 33. Screenshot sekcie "BigBlueButton" na portáli SPOSH ICT
Keď študent klikne na danú virtuálnu miestnosť, zobrazí sa tlačidlo "Pripojiť sa", ktoré
umožňuje používateľovi pripojiť sa k virtuálnej učebni. Následne sa používateľ presmeruje
na inú stránku, na ktorej sa môže relácia vo virtuálnej učebni aktívne pripojiť
(prostredníctvom mikrofónu) alebo pasívne (iba možnosť počúvať) (pozrite si nižšie
obrázky na ilustráciu).
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Obrázok 34. Screenshot z poľa virtuálnej učebne v portáli SPOSH ICT

Obrázok 35. Screenshot z virtuálnej relácie v systéme SPOSH ICT portal
Počas stretnutia sa študent môže zapojiť do chatu, webových kamier, zvuku, Emojis, BreakOut
Rooms pre tímovú spoluprácu, prieskum, zdieľanie obrazovky, viacúčelovú tabuľu. Užívateľ si
tieto možnosti vyberie myšou na svojom počítači, ktorý tvorí červenú bodku, ktorá môže poukázať
na vyššie uvedené činnosti. Tieto funkcie umožňujú interaktívnu a dynamickú reláciu virtuálnej
triedy. Študent sa môže zapojiť do rôznych vzdelávacích aktivít súčasne v reálnom čase počas online stretnutia. Virtuálne prostredie v triede je možné vidieť na obrazovke nižšie:
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Obrázok 36. Screenshot otvorenej virtuálnej výučby v triede na portáli SPOSH ICT
Počas stretnutia sa študent môže pozrieť, kedy začal a kto je jeho moderátorom (pozrite
snímku nižšie):

Obrázok 37. Snímka obrazovky prehľadu o otvorenej relácii virtuálnej triedy na
portáli SPOSH ICT
Časť "Fóra" poskytuje študentovi právo prezrieť si všeobecné fóra, ktorými sú
oznámenia, otvorené diskusie a možnosť prihlásiť sa na odber kliknutím na "Áno" v časti
"Predplatený". Študent si tiež môže pozrieť diskusné fóra o rôznych modulových témach,
ich popis, iniciované diskusie, možnosti preberania e-mailov a on sa môže prihlásiť k
diskusii (pozri obrázok nižšie na ilustráciu):
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Obrázok 39. Snímka obrazovky sekcie "Fóra" na portáli SPOSH ICT
V tomto prípade sa študent prihlásil k diskusii o modulu Všeobecná informovanosť o
SPOSH. Študent bude v diskusii informovaný o nových príspevkoch.
Časť "Lekcie" dáva študentovi právo vidieť všetky témy modulov, lekcie v nich,
hodnotenie skóre študenta pre každú lekciu (od minimálne 0 do maximálne 100 bodov) a
termín ukončenia každej lekcie. Napríklad na obrazovke nižšie sú zobrazené moduly,
hodiny, známky v rámci základného kurzu z úlohy študenta. Užívateľ mal v rámci modulu
"Všeobecné povedomie o BOZP" stupeň 100 na dokončenie lekcie s názvom "Úvod do
všeobecného povedomia o problematike BOZP" a stupeň 50 po ukončení lekcie "Inštitúcie
pre podporu BOZP, legislatívu a zákony" opäť v rámci modulu "Všeobecné informácie o
BOZP" a nie sú stanovené žiadne lehoty.
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Obrázok 40. Screenshot z časti "Lessons" na portáli SPOSH ICT
Na stránke "Lekcie" sa nachádza pole "Dokončenie kurzov", ktoré informuje študenta o
možnosti stiahnutia certifikátu, ak študenti dosiahnu určité skóre v kurze Celkom - 70%
správnych odpovedí na otázky v rámci lekcií v kurze , Možnosť prevziať certifikát je k
dispozícii na portáli IKT v poli Certifikát ukončenia kurzu a je zobrazená, keď sa
dosiahne požadované percento. Keď sa dosiahne požadované skóre, prístup do poľa
Certifikát už nie je obmedzený. Záber obrazovky v poli Certifikát je k dispozícii nižšie:

Obrázok 38. Screenshot z poľa "Course Completion Certficate" na portáli SPOSH
ICT
Študent má tiež prístup k ďalším funkciám dostupným na portáli SPOSH ICT, a to:
- Kalendár - Študent si môže prezrieť akékoľvek udalosti uvedené v kalendári, exportovať,
spravovať svoje odbery a vytvárať vlastnú udalosť kliknutím na tlačidlo Nová udalosť (viditeľná na
snímke obrazovky nižšie):
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Obrázok 41. Snímka obrazovky funkcie "Kalendár" na portáli SPOSH ICT
- Správy - študent si prostredníctvom tejto funkcie môže zobraziť svoje správy a
vyhľadávať kontakty. V pravom hornom rohu stránky portálu SPOSH ICT je tiež ikona,
ktorá umožňuje používateľovi vytvoriť novú správu a poslať ju užívateľom podľa
vlastného výberu. Používateľ študenta sa tiež môže rozhodnúť zabrániť nekontaktom zo
zasielania správ;

Obrázok 42. Snímka obrazovky funkcie "Správy" na portáli SPOSH ICT
- Súkromné súbory - študent má právo na prístup k vlastnému úložnému priestoru, v
ktorom môžu byť uložené súkromné súbory. Súbory môžu mať neobmedzenú veľkosť a
môžu byť pretiahnuté a pustené na stránku, čo im uľahčuje ich nahratie (ilustrovaný na
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obrázku nižšie):

Obrázok 43. Funkcia "Súkromné súbory" na portáli SPOSH ICT
- príspevky vo fóre; diskusie; Moje známky - prostredníctvom týchto funkcií môže študent
vidieť svoje príspevky z fóra; diskusiu, v ktorej sa zúčastňujú, a ich platové triedy.
Učiteľ
Úloha učiteľa je jednou z miestnych úloh manažéra. Úlohu učiteľa môže prijať inšpektor pre
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci alebo špecialistu v malých a stredných podnikoch s cieľom
sledovať študijný proces študentov. Učiteľ má právo vytvárať, udržiavať a odstraňovať informácie
o obsahu rôznych modulov vrátane hodín v rámci kurzu, v ktorom je používateľ priradený ako
učiteľ. Osoba, ktorá túto úlohu zohráva, je tiež schopná priradiť roly a vytvoriť skupiny pre každú
lekciu. Učiteľ je schopný usporiadať bloky informácií pri použití možnosti "Zapnúť úpravu".
Učiteľ si môže udržiavať svoje osobné informácie a informácie o kurze, ktorému sú pridelení.
Učiteľ má obrazovky na:
•
•
•
•

udržiavať osobné heslo a informácie;
pridať alebo odstrániť študentov z tried;
vytvoriť priradenie triedy;
zobraziť knihu o klasifikácii pre svoj kurz;

Keď používateľ učiteľa vstúpi na domovskú stránku portálu SPOSH ICT, zobrazia sa dostupné
kurzy na portáli a ukáže sa, kto je učiteľom každého kurzu:
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Obrázok 44. Screenshot of Dashboard na portáli SPOSH ICT v úlohe učiteľa
Učiteľ má podobné práva ako manažér portálu SPOSH ICT od momentu, kedy je tlačidlo "Turn
editing on" zobrazené pre túto úlohu a on alebo ona môže editovať lekcie a kurzy týmito
spôsobmi:
Učiteľ má možnosti:
•

•
•
•
•

pridať aktivitu alebo zdroj - Učiteľ môže pridať aktivitu alebo zdroj pre každú lekciu a
celý kurz. Aktivity, ktoré sú k dispozícii na doplnenie učiteľom, sú: Pridelenie;
BigBlueButtonBN; chat; výber; Vlastný certifikát; databázy; Externý nástroj; Spätná
väzba; Forum; Slovníček pojmov; lekcia; dotazník; kvíz; Balík SCORM; prieskum; Wiki;
Dielňa; zdroje: Kniha; súbor; zložky; Obsah IMS; Label; strana; URL);
úprava oznamov - Učiteľ je schopný upraviť nastavenia; presuňte blok doprava; skryť;
duplikovať; priradiť roly a odstrániť ich;
upravovať tému v rámci celého základného a pokročilého kurzu zvýraznením, skrytím a
vymazaním témy;
vytváranie skupín používateľov - na jednotlivé úlohy; lekcie a diskusie o modulových
témach na hodinu; certifikáty;
priradenie rolí - na jednotlivé úlohy; lekcie a diskusie o modulových témach na hodinu;
certifikáty;
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Ďalšie informácie nájdete na snímkach obrazovky nižšie:

Obrázok 45. Snímka obrazovky s možnosťami úpravy zdrojov a aktivít, priradenia,
témy v základnej stránke základného kurzu OSH v úlohe učiteľa v portáli SPOSH
ICT

Obrázok 46. Snímka obrazovky úprav činností a zdrojov na stránke základného
kurzu OSH v úlohe učiteľa na portáli SPOSH ICT pre každý modul a celé kurzy
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Obrázok 47. Screenshot tvorby skupín v základnej stránke OSH v úlohe učiteľa na
portáli SPOSH ICT

Obrázok 48. Screenshot priradenia rolí študentom; učiteľ a neuvádzajúci učiteľ v
lekcii: Zavedenie ergonómie v úlohe učiteľa na portáli SPOSH ICT
Z panelu "Moje kurzy" (prístrojová doska) učiteľ uvidí prehľad o kurzoch, ktoré učí;
vyhľadávanie kurzov; pozrieť si ich súčasné zápisy do kurzov ako učiteľ a pozrieť sa na
ich časovú líniu s aktivitami, ktoré je možné zoradiť podľa dátumu a kurzov (na ilustráciu
nájdete nižšie uvedený obrázok obrazovky).
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Obrázok 49. Snímka obrazovky prehľadu o kurze v úlohe učiteľa na portáli SPOSH
ICT
K dispozícii je tlačidlo "Prispôsobiť stránku", ktoré možno použiť na prispôsobenie aktuálnej
stránky:

Z baru Theme colors si učiteľ môže vybrať z predvolených farieb a štyroch alternatívnych
farieb.
Keď si učiteľ zvolí jeden z kurzov, zobrazí sa menu "Tento kurz", ktorý obsahuje nasledujúce
možnosti: Ľudia; stupeň; BigBlueButton; Vlastné certifikáty; fór; Poučenie:
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Časť "Ľudia" umožňuje učiteľovi zistiť, kto sú účastníkmi príslušného kurzu, ich počet, roly,
skupiny a posledný prístup k kurzu. Najdôležitejšou funkciou, ktorá je k dispozícii učiteľovi
prostredníctvom sekcie Ľudia, je zapísať používateľov pomocou tlačidla "Registrovať
používateľov" a priradiť roly (viditeľné na snímke obrazovky nižšie):

Obrázok 50. Možnosti zápisu do úlohy učiteľa na portáli SPOSH ICT
Učiteľ môže vyhľadávať aj účastníkov prostredníctvom filtrov alebo kľúčových slov. Existuje
zoznam filtrov, z ktorých si učiteľ môže vybrať, a to: role: Manager; Tvorca kurzov; učiteľ;
Neuvádzajúci učiteľ; študent; Hosť; Autentifikovaný používateľ; Autentifikovaný používateľ na
frontpage atď. Týmto spôsobom učiteľ vždy vie, kto je online a je k dispozícii v jeho kurze. Učiteľ
môže tiež vyhľadávať účastníkov prostredníctvom písmen ich krstného mena alebo priezviska.
Oddiel "Známky" umožňuje učiteľovi upraviť a prezrieť si prehľad o všetkých stupňoch a
štatistikách kurzov na používateľa, štatistiky hodín vrátane priemerného skóre, priemerného
času, vysokého skóre, nízkeho skóre, vysokého času, nízkeho času; podrobné štatistiky vrátane
štatistík triedy a presnejšie, koľko používateľov (v percentách) si vybralo určitú odpoveď, počet
pokusov používateľa / študenta o absolvovanie kurzu a koľko kurzov bolo dokončených a
neúplných (pozri obrázok nižšie):

Obrázok 51. Grader reportuje v úlohe učiteľa na portáli SPOSH ICT
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Obrázok 52. Štatistika hodín v úlohe učiteľa na portáli SPOSH ICT
Sekcia "Grade" tiež poskytuje Učiteľovi s funkciou na kontrolu nastavenia Gradebooku a
váhy tried každej lekcie, ktoré sú rovnomerne rozdelené. Učiteľ má prístup k tomuto poľu
a môže vidieť, aké stupne sú priradené k rôznym percentám, ktoré získali študenti.
Napríklad, ak má byť študentovi pridelené písmeno A (najvyššia známka), musí študent
získať aspoň 93% za jeden z kurzov; aspoň 90% pre A - atď. (to je viditeľné na snímke
nižšie):

Obrázok 53. Známky a listy v úlohe učiteľa na portáli SPOSH ICT
Sekcia "BigBlueButton" umožňuje učiteľovi skontrolovať virtuálne učebne na rôznych
moduloch vrátane týždňa, skupiny, používateľov, divákov, moderátorov, nahrávok a akcií
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v konkrétnej virtuálnej učebni (pozri obrázok nižšie pre obrázok).

Obrázok 54. Časť "BigBlueButton" v úlohe učiteľa na portáli SPOSH ICT
Keď Učiteľ klikne na danú virtuálnu miestnosť, zobrazí sa tlačidlo "Pripojiť sa k relácii",
ktoré umožňuje používateľovi pripojiť sa k virtuálnej učebni. Potom je používateľ
presmerovaný na inú stránku, na ktorej sa môže relácia vo virtuálnej učebni aktívne
pripojiť (prostredníctvom mikrofónu) alebo pasívne (možnosť len počúvať) (pozri
obrázky nižšie na ilustráciu):

Obrázok 55. Virtuálna učebňa v úlohe učiteľa na portáli SPOSH ICT

Obrázok 56. Otvorenie virtuálnej učebne v úlohe učiteľa na portáli SPOSH ICT
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Časť "Vlastné certifikáty" umožňuje učiteľovi vidieť vydané certifikáty v priebehu
kurzu a podľa tém a prevziať certifikát tak, ako je vidieť na nižšie uvedenom obrázku:

Obrázok 57. Časť "Vlastné certifikáty" v úlohe učiteľa na portáli SPOSH ICT
Časť "Fóra" dáva učiteľovi právo vidieť všeobecné fóra, ktorými sú oznámenia,
otvorené diskusie a ak sa učiteľ prihlási k niektorému z nich. Učiteľ môže vidieť aj fóra
pre učenie sa na rôznych modulových témach, ich popis, iniciované diskusie, ak sa učiteľ
prihlási k odberu a možnosti prečítania e-mailov:

Obrázok 58. Oddiel "Fóra" v úlohe učiteľa na portáli SPOSH ICT
Časť "Lekcie" udeľuje učiteľovi právo vidieť všetky témy modulov, lekcie v nich, skóre
za každú lekciu (od minimálne 0 do maximálne 100 bodov) a termín ukončenia každej
lekcie. Napríklad na obrazovke nižšie sú moduly, hodiny, známky v základnom kurze
zobrazené z úlohy učiteľa:
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Obrázok 59. Časť "Lekcie" v úlohe učiteľa na portáli SPOSH ICT
Učiteľ, ktorý nie je editovaný
Úlohou needitovaného učiteľa je jednou z miestnych úloh manažéra. Úlohu needitovaného učiteľa
môže vziať inšpektor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo špecialista v malých a
stredných podnikoch s cieľom sledovať študijný proces študentov. Needitovaný učiteľ má právo
vidieť informácie o obsahu rôznych modulov vrátane hodín v rámci kurzu, ktorý je pridelený
používateľovi, ale nepracujúci učiteľ nemá právo upravovať. Osoba, ktorá túto úlohu zohráva, je
tiež schopná priradiť roly a vytvoriť skupiny pre každú lekciu. Možnosť "Zapnúť úpravu zapnuté"
nie je k dispozícii učiteľovi, ktorý nie je upravovaný.
Hosť / Autentifikovaný používateľ / Overený používateľ na frontpage
Úloha hosťa je jedným z najviac obmedzených, pretože hosť nemá prístup k lekciám v rámci
modulov. Hostia môžu zobraziť názvy dvoch dostupných kurzov, ale nemôžu pristupovať k
obsahu kurzov.
Autentifikovaný používateľ / Autentifikovaný používateľ na titulnej stránke má právo vyjadriť sa
k svojmu učebnému plánu, požiadať o preskúmanie svojho študijného plánu; komentovať svoju
vlastnú spôsobilosť a požiadať o preskúmanie vlastnej kompetencie používateľov; riadiť svoje
vlastné dôkazy o predchádzajúcom vzdelávaní; spravovať vlastné relácie prehliadača.

3.4. Výhody prístupu k portálu SPOSH IKT pre dospelých
- Čas: portál SPOSH pre IKT poskytuje jedinečnú personalizovanú e-learningovú skúsenosť.
Keďže študentovi môžu kedykoľvek vstúpiť na portál on-line, môžu sledovať kurzy, keď sú
zadarmo. Týmto spôsobom môže portál zapadnúť do ľubovoľného zaneprázdnených rozvrhu

49

Strategic Partnership for Occupational Safety and Health
Project No. 2015-1-PL01-KA202-016625

študentov a nemusia robiť úpravy, pokiaľ nie je v škole virtuálna trieda usporiadaná v predstihu
online.
- Learning Pace: Portál SPOSH ICT poskytuje študentom možnosť učiť sa vlastným tempom a
pri vlastných podmienkach. Ak študent potrebuje viac času na dokončenie určitej lekcie v rámci
modulu, nemusí sa obávať spomalenia študijnej skupiny, keďže je hlavným aktérom v procese
učenia;
- Rovnováha medzi pracovným a spoločenským životom: Keďže portál SPOSH pre IKT je možné
používať vždy, keď si to želá študent, môže vyvážiť prácu a spoločenský život, pretože majú
prístup k kurzom počas prestávok, obeda atď.
- Posilnenie: portál SPOSH umožňuje dospelým študentom prevziať kontrolu nad svojimi cieľmi
z hľadiska kariérneho a osobného života ako celku. Znalosti a zručnosti získané vďaka ukončeniu
kurzov pomôžu študentom zlepšiť ich kvalifikáciu a získať sa na lepšie miesto na trhu práce.

4. Ciele učenia
Každý modul má špecifické vzdelávacie ciele, ktoré dopĺňajú všetky ostatné moduly:
Tabuľka 4. Učebné ciele každého modulu nastaveného v rámci kurzu B-learning SPOSH

Module name

Learning objectives

OSH Course - level basic

Module 1: General awareness To provide workers at operational level with the basic
on OSH
terminology and concepts in the field of OSH.

U pon completion of this module learners will be able
to understand and use basic concepts in the field of
OSH and be more aware of why this is important.
Module 2: Workplace risk U pon completion of this module, learners (workers at
prevention
operational level) will acquire knowledge on what

actions they should uptake in order to prevent risks
from happening as well as the importance of riskaverse behavior.
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Module 3:
measures

Self-protection U pon

completion of this module workers at
operational level will:
be aware of the main self-protection measures
that they need to apply in order to protect
themselves during execution of their work
duties.
will gain knowledge on why self-protection is
important.

Module
4:
Safety U pon completion of this module learners (workers at
management of machines and operational level) will gain knowledge on:
work equipment
different types of safety measures for

automated and robotized solutions
how to operate with them in a safe manner
why this is important.

OSH Course for – Advanced level

Module 1: General awareness To provide managers, heads of departments, etc. with
on OSH
both the basic and more in-depth knowledge about

the terminology and concepts in the field of OSH that
an employer needs to be able to operate with. U pon
completion of this module learners will be able to
understand and use basic concepts in the field of OSH
and be more aware of why this is important.
Module 2: Company activity U pon completion of this module advanced learners
applicable legislation
(managers, consultants, heads of departments) will:

acquire in-depth knowledge on the EU
regulations in the field of OSH
will acquire knowledge on the legislation in the
field of OSH on national level – in partner
countries, namely Poland, Bulgari, Portugal and
Slovakia.
Module 3 Workplace risk U pon completion of this module advanced learners
prevention
will acquire knowledge on how to perform workplace
risk-assessment and how to implement the necessary
preventive measures in place.
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Module 4
measures

Self-protection U pon completion of this module more advance

learners will:
be aware of the basic determinants that they
need to take into account in order to establish
relevant set of self-protection measures for the
workers within their enterprise, department,
etc.
will acquire knowledge on how to map and
implement the necessary protection measures
will get acquainted with the types of hazard
control measures and their level of efficiency
Module 5 Safety management U pon completion of this module, advanced learners
of machines and work will get acquainted with the main types of safety
equipment
measures that can be implemented in order to make
machines and equipment within an enterprise/
department safer for workers.
Module
6
Workplace U pon completion of this module managers/ heads of
ergonomics
departments, consultants, trainers, etc. will acquire indepth knowledge on the following topics:
Basic terminology on Ergonomics
Work-related Musculoskeletal Disorders
Risk Factors of Work-related Musculoskeletal
Disorders
Workspace and Workstation Design

5. Využívanie systému ECVET
5.1.1. Úvod
Európsky systém prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprav (ECVET)1 sa zameriava na záujemcov
o kariéru v určitej oblasti a pomoc pri získavaní dokumentov na dokončenie malých jednotiek založených
na objeme, ktoré pokrývajú výsledky vzdelávania na rôznych úrovniach. Cieľom je uznať toto vzdelávanie
ako
súčasť
existujúcich
odborných
kvalifikácií
v
oblasti
vzdelávania

1

Partnership within the CREATE project (Student’s society for computer art (Bulgaria), National agency for vocational
education and training (Bulgaria), Fastrack to IT (Ireland), DEKRA Akademie (Germany), National student’s
information and career centre (Bulgaria)), CREATE handbook within CREATE project No 2011-1-BG1-LEO05-05036:
Validating the results of the self-directed learning and transfer of credits in the fields of web design and computer
animation, 2013
www.create-validate.org
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ktoré sú členmi Európskej únie. Európsky systém prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave
(ECVET) a európsky kvalifikačný rámec (EQF) zvyšujú transparentnosť a prístupnosť kvalifikácií. Sú to
"nástroj na prenos" medzi rôznymi vnútroštátnymi systémami odborného vzdelávania a prípravy, ktoré
sú často prekážkou výmeny skúseností za hranicami krajiny. ECVET je systém štandardizovaných a dobre
definovaných jednotiek, ktoré opisujú výsledky vzdelávania.
Jedna "jednotka"predstavuje najmenší súbor vedomostí, zručností a kompetencií potrebných na
vykonávanie komplexnej odbornej činnosti, ktorú možno hodnotiť, rozvíjať a preniesť. ECVET umožňuje
uznávanie výsledkov dosiahnutých v jednej krajine ako súčasť odbornej kvalifikácie v inej krajine. Výsledky
získané v rôznych európskych krajinách sa teda stávajú porovnateľnejšími.

5.1.2. Kľúčové výrazy
Vedomosti - Znalosť je súbor faktov, zásad, teórií a praktík, ktoré súvisia s konkrétnou
oblasťou práce alebo odbornej prípravy.
Zručnosti - Schopnosť aplikovať znalosti a využívať know-how na vykonávanie úloh a
riešenie problémov.
Kompetencie - Osvedčená schopnosť využívať vedomosti, zručnosti a osobné, sociálne a /
alebo metodologické schopnosti v pracovných alebo učebných situáciách a v
profesionálnom a osobnom rozvoji.
Jednotka výsledkov vzdelávania - Na uplatnenie ECVET je potrebné kvalifikovať
kvalifikácie pomocou výsledkov vzdelávania. Výsledky vzdelávania sú zoskupené do
jednotiek. Jednotka je súčasťou kvalifikácie pozostávajúcej z koherentného súboru
poznatkov, zručností a kompetencií, ktoré možno vyhodnotiť a overiť.

5.1.3. ECVET a ECTS – Podobnosti a rozdiely
Rozvoj ECVET je založený na Európskom systéme prenosu kreditov (ECTS), ktorý bol založený
v roku 1989. Jeho hlavným cieľom je podporiť vnútroeurópsku mobilitu študentov. Hlavnou
podobnosťou medzi ECVET a ECTS sú ciele oboch systémov, a to prenos a akvizícia kreditov,
mobilita žiakov, študentov a pracovníkov. Hlavné rozdiely medzi týmito dvoma nástrojmi majú
predovšetkým vplyv na ich rozsah. Systém ECTS sa zameriava na vysokoškolské vzdelávanie
(HE) a ECVET sa zameriava na OVP vrátane ďalšieho vzdelávania a neformálneho vzdelávania.
Rozdiel možno nájsť aj vo výsledkoch vzdelávania, ktoré systémy zdôrazňujú. Prostredníctvom
hraníc ECTS sa kvalifikačný rámec Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania stanovuje
nasledovné vzdelávacie výstupy vzdelávania:
Vedomosti a porozumenie,
uplatňovanie získaných poznatkov;
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prijímanie rozhodnutí;
komunikačné zručnosti;
učiace schopnosti.
pokiaľ ide o systém ekvet, európsky rámcový rámec kvalifikácií definuje výsledky
vzdelávania, ako sú:
poznanie;
zručnosti;
kompetencie.
Koordinované uplatňovanie oboch systémov úverovania povedie k lepšej a väčšej jednotnosti
medzi OVP a VŠ a tým prispeje k väčšej mobilite v Európe (horizontálne a vertikálne).

5.1.4. Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky
systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET)
V odporúčaní sa zdôrazňuje, že ECVET je uplatniteľný na všetky výsledky učebných osnov, ktoré
by sa mali v zásade dosiahnuť prostredníctvom rôznych vzdelávaní a vzdelávacích cvičení na
všetkých európskych úrovniach Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie
(ďalej len "EQF"). Cieľom je uľahčiť zlučiteľnosť, porovnateľnosť a vzájomnú komplementárnosť
medzi kreditnými systémami používanými v OVP a európskom systéme prenosu kreditov (ECTS)
používanými vo vysokoškolskom vzdelávaní, čím sa prispieva k lepšej vzájomnej závislosti medzi
rôznymi úrovňami vzdelávania a odbornej prípravy v súlade s vnútroštátnym právom a praxou. Je
potrebné poznamenať, že ECVET nevedie k vytvoreniu nového práva pre občanov na automatické
uznávanie výsledkov vzdelávania alebo bodov. Jeho uplatňovanie na danú kvalifikáciu je v súlade
s právnymi predpismi, platnými pravidlami a predpismi v členských štátoch a je založené na týchto
zásadách a technických vlastnostiach:
Jednotky výsledkov vzdelávania
Jednotka výsledkov vzdelávania je súčasťou špecifickej odbornej kvalifikácie pozostávajúcej z
koherentného súboru poznatkov, zručností a kompetencií, ktoré možno vyhodnotiť a validovať.
Každá jednotka zodpovedá určitému počtu bodov ECVET. Kvalifikácia typicky zahŕňa niekoľko
jednotiek a pozostáva z celého jednotkového paketu. Týmto spôsobom je študent schopný získať
kvalifikáciu zhromažďovaním potrebných jednotiek získaných v rôznych krajinách av rôznych
vzdelávacích kontextoch (formálnych a prípadne neformálnych a nezávislých) podľa príslušných
vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti OVP.
Jednotka môže byť špecifická pre jednu kvalifikovanú jednotku alebo môže byť spoločná pre
niekoľko kvalifikácií. Výsledky vzdelávania, ktoré tvoria jednotku, sa dajú dosiahnuť bez ohľadu
na to, kde a ako boli získané. Jednotka by sa preto nemala miešať so zložkou formálneho
študijného programu alebo odbornej prípravy.
Príslušné inštitúcie a partneri zapojení do procesu odbornej prípravy stanovujú pravidlá a postupy na
určenie charakteristík učenia a kombinovania vzdelávacích jednotiek spolu s akumuláciou jednotiek pre
danú kvalifikáciu podľa vnútroštátnych pravidiel.
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Technické charakteristiky jednotky by mali zahŕňať:

názov jednotky;
názov kvalifikácie (alebo kvalifikácie), ktorá odkazuje / odkazuje na jednotku, ak je to
vhodné;
úroveň kvalifikácie ekvivalentu kvalifikácie a príslušnej národnej úrovne rámca
kvalifikácií spolu s kreditom ekvet súvisiacim s touto konkrétnou odbornou
kvalifikáciou;
vzdelávacie výstupy v rámci jednotky;
postupy a kritériá hodnotenia týchto zárobkov;
body ekvety spojené s jednotkou;
obdobie platnosti jednotky, ak je to vhodné.

5.1.5. Určenie bodov ECVET pre jednotkové vzdelávacie výstupy - prenos a
akumulácia výsledkov vzdelávania, partnerstvá ECVET
V jednotkách ECVET sa hodnotia výsledky vzdelávania dosiahnuté v jednom prostredí a po
úspešnom vyhodnotení sa uskutoční ich transfer do iného prostredia. V tomto druhom kontexte
sú validované a uznané príslušnou inštitúciou ako súčasť kvalifikačných požiadaviek osoby,
ktorá sa snaží získať kvalifikáciu. Potom sa môžu získať výsledky výučby jednotiek za účelom
získania tejto kvalifikácie podľa
vnútroštátnych predpisov. Príslušné inštitúcie a partneri zapojení do procesu odbornej prípravy
vypracujú postupy a usmernenia pre hodnotenie, validáciu, akumuláciu a uznávanie výsledkov
vzdelávania jednotlivých jednotiek.
Kreditné transfery založené na ECVET by mali byť podporované vytvorením partnerstiev a sietí
zahŕňajúcich príslušné inštitúcie, z ktorých každá má právomoci vo svojej oblasti.
Cieľom partnerstva je:

poskytuje spoločný rámec pre spoluprácu a vytváranie sietí medzi partnermi vytvorenými
v memorande o porozumení ("mou"), ktoré vytvárajú atmosféru vzájomnej dôvery;
pomáhať partnerom pri vytváraní konkrétnych dohôd o prevode kreditov študentom.
V rámci memoranda o porozumení by sa malo potvrdiť, že partneri:

vzájomne prijímať štatút príslušných inštitúcií;
vzájomne akceptovať svoje kritériá a postupy na zabezpečenie kvality, hodnotenia,
validácie a uznania za uspokojivé na účely prenosu kreditov;
akceptuje podmienky používania partnerskej siete
akceptovať porovnateľnosť odborných kvalifikácií,
podlieha prevodu kreditov pomocou referenčných úrovní
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EKR;
Identifikujte ostatných aktérov a príslušné inštitúcie
Dohoda o vzdelávaní a personálna akademická správa
Aby sa v rámci daného memoranda o porozumení uplatnil prenos kreditov zahŕňajúci dvoch
partnerov a konkrétneho mobilného študenta, uzavrie sa dohoda o vzdelávaní medzi dvoma
príslušnými inštitúciami zapojenými do odbornej prípravy a študentom.

5.2. Poľsko
Modernizácia kvalifikačného systému v Poľsku vyplýva z národných potrieb a bude použitá na
implementáciu politík pre celoživotné vzdelávanie. Modernizačné činnosti pre národný
kvalifikačný systém sú zahrnuté do širšieho kontextu zmien v Európe súvisiacich s
implementáciou odporúčania Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o vytvorení
európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie, Odporúčanie EP o EQF.
Reforma všeobecného vzdelávania a odborného vzdelávania, ktorá zaviedla vzdelávacie výstupy
ako základný referenčný bod vzdelávacej politiky, sa v Poľsku uskutočnila v rokoch 2008-2011.
Vo vysokoškolskom vzdelávaní boli v roku 2011 zavedené kľúčové zmeny. V roku 2006 sa
uskutočnili prípravy na vytvorenie národného kvalifikačného rámca pre vysokoškolské
vzdelávanie a v roku 2008 sa v Poľsku začali práce na poľskom kvalifikačnom rámci (Polska Rama
Kwalifikacji - PRK). Realizácia PRK ukončí cyklus reforiem, ktoré sa uskutočnia v poľskom
vzdelávaní a vysokoškolskom vzdelávaní, a súčasne povzbudí rozvoj kvalifikácií získaných mimo
týchto systémov.
Poľský kvalifikačný rámec je určený na pokrytie rôznych kvalifikácií získaných v Poľsku, čo
umožní integráciu rôznych kvalifikačných systémov pôsobiacich v krajine. PRK bol navrhnutý
tak, aby jeho úrovne zodpovedali úrovniam EQF. Jedinečné riešenie implementované v Poľsku je
zavedenie dvoch úrovní rôznych úrovní detailov - univerzálny (stupeň I) a typické typy
vzdelávania (stupeň II).
V roku 2013 bol vytvorený dokument "Referenčná správa - odkaz na poľský kvalifikačný rámec
pre celoživotné vzdelávanie podľa európskeho kvalifikačného rámca". Tento dokument bol prijatý
15. apríla 2013 medzirezortným tímom celoživotného vzdelávania vrátane národného
kvalifikačného rámca a následne bol 15. mája 2015 schválený Výborom pre európske záležitosti
(Rada ministrov). Po schválení bol dokument oficiálne postúpený Európskemu parlamentu.
Komisia. Výsledky analýzy vykonanej počas uvedeného vývoja správy spoľahlivo preukázali
súlad úrovní poľského kvalifikačného rámca s úrovňami európskeho kvalifikačného rámca. To
umožní porovnať kvalifikácie v Poľsku s kvalifikáciami získanými v rôznych krajinách EÚ a
kvalifikácie udelené v Poľsku by mali byť čitateľnejšie a ľahšie pochopiteľné v iných krajinách a
kvalifikačných systémoch v Európe. V roku 2015 bola správa aktualizovaná o informácie o
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regulačných zmenách a stručnom zhrnutí kľúčových javov, ku ktorým došlo v rokoch 2013-2015
v kvalifikačnom prostredí v Poľsku.
Zákon z 22. decembra 2015 o integrovanom kvalifikačnom systéme (Zintegrowany System
Kwalifikacji - ZSK)
Parlament schválil zákon 22. decembra 2015. a prezident ho podpísal 7. januára 2016. Zákon
nadobudol účinnosť 15. januára 2016 s výnimkou nariadení, ktorými sa vymedzujú úlohy ministra
zodpovedného za vzdelávanie a výchovu pri vykonávaní predpisom obsiahnutým v tomto zákone,
ktoré nadobudnú účinnosť neskôr.
Zákon ustanovuje systém odbornej kvalifikácie v Poľsku zavedením systematických riešení pre
kvalifikácie mimo vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania (napr. Školiacimi spoločnosťami).
Nové nariadenia zabezpečujú vytvorenie dvoch nástrojov integrujúcich poľský kvalifikačný
systém: poľský kvalifikačný rámec (PRK) a register integrovaných kvalifikácií (Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji - ZRK). ZRK bude viesť Poľskú agentúru pre rozvoj podnikania. Kvalifikácie
sa zapíšu do registra na žiadosť ministrov zodpovedných za konkrétne odvetvia hospodárstva a
dotknutého verejného alebo súkromného subjektu. Zákon zavádza definíciu kvalifikácie. Bude to
súbor vzdelávacích výstupov (vedomosti, zručnosti, sociálne kompetencie) v súlade so
stanovenými požiadavkami, ktorých dosiahnutie bolo overené a formálne potvrdené (vydávaním
diplomu, osvedčenia). Zákon rozlišuje nasledujúcu kvalifikáciu zahrnutú v ZSK: plné vysielanie
výlučne v rámci systému vzdelávania a vysokoškolského vzdelávania (napr. Maturitné
vysvedčenie) a čiastočného vysielania, okrem iného. Vzdelávacími spoločnosťami (napr.
Vodičský preukaz). Poľský kvalifikačný rámec (PRK) sa má používať na klasifikáciu kvalifikácií
zahrnutých do ZSK. Zahŕňa 8 úrovní (definovaných všeobecnými charakteristikami výsledkov
vzdelávania), ktoré vám umožnia porovnať kvalifikácie z rôznych oblastí v krajine a na
medzinárodnej úrovni. Úrovne kvalifikácie budú umiestnené na osvedčeniach, diplomoch a
certifikátoch, takže bude potrebné upraviť vzor certifikátov a diplomov pridaním známky úrovne
PRK.
Register integrovaných kvalifikácií (ZRK) je k dispozícii na tejto webovej adrese:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/
Zákon o ZSK a ECVET
Žiadosť o zaradenie kvalifikácie na trhu do ZSK sa predkladá ministrovi, ktorý má túto
kvalifikáciu. Žiadosť zahŕňa okrem iného aj opis kvalifikácie na trhu vrátane:
-

Názov kvalifikácie
Orientačné pracovné zaťaženie špecifikované počas hodín potrebných na kvalifikáciu
Krátke kvalifikačné charakteristiky vrátane informácií o činnostiach alebo úlohách, ktoré
môže vykonávať osoba, ktorá získala kvalifikáciu
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-

Kvalifikácie súvisiace s kvalifikáciou
v prípade potreby podmienky, ktoré musí splniť osoba, ktorá vstupuje do validácie, na
požadovanú úroveň vzdelania
Požiadavky na validáciu a validáciu
dopyt po kvalifikáciách prezentovaných v kontexte trendov na trhu práce, vývoj nových
technológií, sociálnych potrieb a stratégií rozvoja krajiny alebo regiónu
typické schopnosti používania kvalifikácií
výsledky vzdelávania požadované pre danú kvalifikáciu opísané v súlade s čl. 9 sekúnd 1
bod 1

Článok 9. Úrovne poľského kvalifikačného rámca sa pripisujú čiastočnej kvalifikácii, ak:
Výsledky vzdelávania požadované pre konkrétnu kvalifikáciu sú opísané spôsobom, ktorý zahŕňa:
-

syntetické charakteristiky výsledkov vzdelávania,
Samostatné súbory učebných efektov.
Individuálne výsledky vzdelávania v súboroch a kritériá overovania výkonnosti
individuálne výsledky vzdelávania

5.3. Portugalsko
Implementácia ECVET (Európsky kreditný systém pre odborné vzdelávanie a prípravu) v
Portugalsku prebieha podľa európskych odporúčaní; naďalej však existuje dlhá cesta smerom k
úplnému zavedeniu tohto systému.
V Portugalsku zodpovedajú národné body EQF a ECVET rovnakej organizácii - Národnej
agentúre pre kvalifikáciu a odborné vzdelávanie a prípravu (ANQEP) a jej riaditeľ je tiež
národným zástupcom v sieti EQAVET. Tento proces zahŕňa ďalšie zainteresované strany, ako sú
odvetvové rady pre kvalifikáciu (CSQ), ktoré zahŕňajú zástupcov inštitúcií vzdelávania a
odbornej prípravy, odborových zväzov, združení zamestnávateľov, podnikov, technologických
centier a odborníkov v špecifických oblastiach.
Vytvorenie Národného kvalifikačného rámca (NQF), ktoré sa uskutočnilo v rámci reformy
odborného vzdelávania a vytvorenia Národného kvalifikačného systému, sa uskutočnilo v roku
2007 v Portugalsku prostredníctvom uverejnenia vyhlášky č. 396/2007, založené na súbore
priestorov:
a) potreba integrovať a spresniť získané kvalifikácie v rámci rôznych subsystémov
vzdelávania a odbornej prípravy (vzdelávanie, odborné vzdelávanie, vysokoškolské
vzdelávanie) v rámci jednotného rámca;
b) dôležitosť oceňovania a posudzovania zručností nadobudnutých v neformálnom a
neformálnom kontexte;
c) zlepšenie čitateľnosti, transparentnosti a porovnateľnosti kvalifikácií;
d) zlepšenie duálneho certifikovania, ktoré súvisí predovšetkým so sekundárnymi
kvalifikáciami;
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e) Zabezpečiť spojenie s európskym kvalifikačným rámcom (EQF), najmä s využitím EQF
ako referenčného nástroja na porovnávanie kvalifikačných úrovní rôznych kvalifikačných
systémov z hľadiska celoživotného vzdelávania.
Hlavným účelom SNQ je zvýšiť úroveň kvalifikácie portugalského obyvateľstva, uprednostňovať
zovšeobecňovanie sekundárnej úrovne ako minimálnej kvalifikácie obyvateľstva, ako aj vsádzať
na dvojakú kvalifikáciu, a to buď zvyšovaním a zovšeobecňovaním ponuku vzdelávania a
odbornej prípravy (mladých a dospelých) alebo prostredníctvom uznávania, validácie a certifikácie
formálnych, neformálnych a neformálnych zručností.
Na dosiahnutie svojich cieľov SNQ zavádza ako jeden z hlavných nástrojov Národný kvalifikačný
katalóg (CNQ), ktorého cieľom je regulovať a štruktúrovať vzdelávacie a vzdelávacie ponuky
duálnej certifikácie a robiť ich relevantné a prispôsobené požiadavkám spoločností a založené na
súčasné a vznikajúce potreby.
Národný katalóg kvalifikácií (CNQ) je nástrojom:
•
•
•

strategického riadenia národných kvalifikácií na úrovni vysokoškolského vzdelávania
regulácie ponuky odbornej prípravy v oblasti duálneho certifikovania, ktorej verejné
financovanie bude podliehať dodržiavaniu odkazov, ktoré sú v ňom obsiahnuté
ktorý integruje jedinečné kvalifikačné rámce pre vzdelávanie v oblasti duálneho
certifikovania (vzdelávanie dospelých a ďalšie vzdelávanie v prvej fáze) a uznávanie,
validáciu a certifikáciu zručností (RVCC).

Národný kvalifikačný katalóg je otvorený nástroj, ktorého cieľom je poskytnúť spoločnosti SNQ
väčšiu spojitosť medzi ponukou a dopytom po kvalifikáciách, čo si vyžaduje trvalú aktualizáciu
na dosiahnutie tohto cieľa.
V tomto zmysle je 16 Odvetvová rady pre kvalifikácia boli vytvorené tak, aby zabezpečili, že jeho
aktualizácie a vývoj má aktívny a neustále účasti hospodárskych a sociálnych činiteľov, navyše k
úlohe Národnej rady odborného vzdelávania.
Sektorové rady pre kvalifikáciu boli vytvorené na pokrytie potrieb v oblasti vzdelávania a odbornej
prípravy vo všeobecných odvetviach národnej hospodárskej činnosti:
•
•
•
•
•

Agropotraviny
Remeslá a zlatníctvo
Obchod a marketing
Stavebné a urbanistické plánovanie
Kultúra, dedičstvo a tvorba obsahu
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energia a životné prostredie
Chemický, keramický, sklársky a iný priemysel
Počítače, elektronika a telekomunikácie
Drevo, nábytok a korok
Metalurgia a obrábanie kovov
Móda
Obchodné služby
Osobné služby
Zdravie a komunitné služby
Doprava a logistika
Cestovný ruch a voľný čas.

S príspevkom Sektorových rád pre kvalifikáciu je CNQ pravidelne aktualizovaná s novými
kvalifikáciami, ktoré predstavujú hlavný nástroj implementácie ECVET v Portugalsku.
CNQ je k dispozícii na tejto webovej adrese:
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/
1.februára 2017 vydala portugalská vláda legislatívu, ktorá upravuje národný systém kreditov pre
odborné vzdelávanie a prípravu a definuje model "Qualifica Passport" (Portaria nº 47/2017 z 1.
februára), ktorý je k dispozícii na adrese:
Portaria n.º 47/2017 - Diário da República n.º 23/2017, Série I de 2017-02-01
Vláda stanovila revitalizáciu vzdelávania a odbornej prípravy pre dospelých ako ústredný pilier
systému kvalifikácií ako národnú politickú prioritu, zabezpečujúcu kontinuitu politík
celoživotného vzdelávania a trvalé zlepšovanie kvality vzdelávacích procesov a výsledkov.
Na obnovenie tejto priority vláda vytvorila program Qualifica, ktorý je integrovanou stratégiou
vzdelávania a kvalifikácie dospelých. Jedným z rozpoznávacích bodov programu Qualifica je
oddanosť vzdelávacím kurzom, ktoré vedú k efektívnej kvalifikácii, na rozdiel od jednorazového
odborného vzdelávania s nízkou pridanou hodnotou z hľadiska kvalifikácie a zlepšenia
zamestnateľnosti dospelí.
V tomto zmysle vláda urobila niekoľko zmien zákonného dekrétu č. 396/2007 z 31. decembra,
ktorým sa ustanovil právny režim národného kvalifikačného systému (SNQ), a to vytvorenie
kreditného systému, ktorý so modulárnou štruktúrou existujúcej ponuky odbornej prípravy
umožňuje koherentnú kapitalizáciu výcvikových jednotiek a väčšiu mobilitu a flexibilitu v
tréningoch. Okrem systému úverov vláda vytvorila nástroj na orientáciu a individuálnu registráciu
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kvalifikácií a kompetencií - ktorý je teraz známy ako "Qualifica Passport" - ústredným nástrojom
oceňovania a uľahčovania individuálnych vzdelávacích kurzov.

Tento diplom upravuje národný systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu a kvalifikačný
pas s cieľom podporovať flexibilitu v kvalifikačných postupoch, valorizovať cesty individuálneho
vzdelávania a celoživotného vzdelávania a podporovať čitateľnosť a uznávanie systému
odborného vzdelávania a prípravy rôznymi aktérmi, najmä zamestnávateľmi.
Rozvoj úverového systému je založený na troch doplnkových rozmeroch:
i) prideľovanie kreditných bodov formálnej kvalifikácii SNQ, najmä kvalifikácie, ktoré sú
súčasťou národného kvalifikačného katalógu (CNQ) a jeho jednotiek;
ii) akumulácia kreditných bodov súvisiacich s tým istým vzdelávaním; a
iii) prevod kreditných bodov získaných počas kurzov odbornej prípravy.

Očakáva sa, že kreditné body budú pridelené kvalifikáciám, ktoré sú súčasťou CNQ, podľa kvalifikačnej
úrovne vymedzenej v národnom kvalifikačnom rámci, berúc do úvahy, že jeden rok denného formálneho
vzdelania a výcviku sa rovná 60 bodom v súlade s ustanoveniami Európsky systém kreditov pre odborné
vzdelávanie a prípravu (ECVET).

Úverové body kvalifikácie a každej z jednotiek, ktoré ju tvoria, sa získajú, keď sa dosiahli výsledky
vzdelávania alebo kompetencie, na ktoré sa vzťahujú. Získanie kvalifikácie je teda výsledkom
príslušnej certifikácie a zodpovedajúceho akumulácie celkového počtu kreditov priradených k
kvalifikácii a jednotiek potrebných na tento účel bez ohľadu na vykonaný kvalifikačný kurz.
Takisto sa stanovuje, že kreditné body, ktoré sa nahromadili a súvisia s jednotkami špecifickými
pre kvalifikáciu, sa môžu úplne alebo čiastočne previesť na inú kvalifikáciu a tento prenos môže
nastať:
a) v rámci tej istej kvalifikácie podporiť ukončenie neúplných kurzov v čase aktualizácie alebo
ukončenia ich kvalifikácie;
b) medzi kvalifikáciami rovnakej úrovne v jednej alebo viacerých oblastiach vzdelávania a
odbornej prípravy s cieľom podporiť odbornú prípravu a rekvalifikáciu;
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c) medzi kvalifikáciami s rôznou úrovňou kvalifikácie s cieľom podporiť procesy školského a
profesionálneho postupu. Stanovuje tiež pravidlá, ktoré sa majú uplatňovať na prevod kreditných
bodov.
Pokiaľ ide o certifikovaný odborný výcvik nezaradený do CNQ, forma priradenia kreditných
bodov bude výsledkom individuálnej analýzy výsledkov vzdelávania s odkazom na kvalifikácie
integrované v katalógu za podmienok, ktoré sa majú regulovať spoločným odoslaním členov CNQ.
Vytvorenie "Qualifica Passport" umožňuje nielen registráciu získaných kvalifikácií (v učebných
osnovách alebo notebookoch), ale aj identifikáciu kvalifikačného kurzu vykonávaného
jednotlivcom až doteraz, simuláciu možných kvalifikačných kurzov prostredníctvom kvalifikácie
dostupnej na CNQ a organizovať priebeh získanej alebo vykonanej kvalifikácie v závislosti od
kvalifikácie, ktorú môže jednotlivec získať, akademického a odborného pokroku, ktorý možno
dosiahnuť, určenia chýbajúcich kompetencií, aby sa umožnila výstavba tréningových ciest viac
prispôsobené potrebám každého jednotlivca, medzi rôznymi možnými trajektóriami.
Ciele a princípy tohto diplomu sú:
a) podporovať flexibilitu kvalifikačných ciest a stratégií certifikácie v rámci národného systému
kvalifikácií (SNQ);
b) využívať individuálne cesty celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom získať
kvalifikáciu;
c) podporovať čitateľnosť výsledkov vzdelávania dosiahnutých
prostredníctvom kvantitatívneho vyjadrenia doplnkového charakteru;

alebo

dosiahnutých

d) oceniť certifikované učenie v kontexte SNQ na základe kvalifikácie CNQ;
e) oceňovať ďalšie, relevantné a kvalitné školenia, ktoré nie sú zahrnuté v CNQ, na účely
certifikácie podľa SNQ;
f) reagovať na špecifické kvalifikačné potreby, vytvárať podmienky pre vytváranie
individualizovaných ciest, ktoré umožňujú konečnú certifikáciu;
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g) uľahčenie uznávania kvalifikácií a mobility v európskom priestore.

2 - Vývoj úverového systému sa riadi týmito zásadami:
a) priradenie kreditných bodov učňovskému vzdelaniu certifikovanému podľa SNQ, konkrétne kvalifikácie,
ktoré integrujú CNQ a jeho jednotky;
b) akumulácia kreditných bodov súvisiacich s učňovskou praxou certifikovanou podľa SNQ;
c) prenos kreditných bodov získaných v rámci kurzov odbornej prípravy.
3 - Úverový systém zahŕňa zásady obsiahnuté v odporúčaní Európskeho parlamentu a Rady z 18. júna 2009
o vytvorení Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET), ako je definované
v SNQ, najmä pokiaľ ide o akreditácie kvalifikácií, uznávania a mobility v rámci európskeho priestoru.
V roku 2006 bola ukončená sieť stredísk kvalifikácie a odborného vzdelávania a prípravy (CQEP) a
nahradená 270 strediskami Qualifica s doplnkovými a kvalifikovanými pracovníkmi.

Vláda v roku 2017/2018 spustila "Qualifica pass" prostredníctvom nového on-line nástroja a
platformy (https://www.passaportequalifica.gov.pt/cicLogin.xhtml), ktorá umožňuje aktualizovať
systém uznávania, overovania a certifikácie kompetencií a pomáhať ľuďom, ktorí nie sú vo
vzdelávaní, získať prístup k programom vzdelávania dospelých.

5.4. Bulharsko
Školiace materiály SPOSH môžu byť použité v bulharskom systéme ECVET nasledujúcimi
spôsobmi:
Trvalé akumulovanie kreditov
Trvalé hromadenie kreditov bude v priebehu času s prípadnými prestávkami v tréningovom kurze,
ale s prípravou na jedinú kvalifikáciu (bez zmeny vývoja kurzu);
Zmena kurzu a kvalifikácie v rámci toho istého kvalifikačného systému

63

Strategic Partnership for Occupational Safety and Health
Project No. 2015-1-PL01-KA202-016625

Prevod a hromadenie kreditov v tom istom kvalifikačnom systéme a na rovnakej úrovni z jednej
kvalifikácie a jednej odbornej prípravy na druhú (napr. Z kvalifikácie v jednom hospodárskom
odvetví až po kvalifikáciu v inom podobnom sektore);
Zmena kurzu a kvalifikácie z jedného systému do druhého
Prenos a akumulácia kreditov na rovnakej úrovni, ale z jedného vzdelávacieho alebo
kvalifikačného sektora do druhého (napríklad ďalšia úzko špecializovaná kvalifikácia v
pokračovaní odborného vzdelávania a prípravy dosiahnutá prostredníctvom vzdelávacieho
programu v štátnych inštitúciách, širšieho v počiatočnej kvalifikácii odborného vzdelávania a
prípravy , čo prináša viac príležitostí);

Uznávanie získaných výsledkov vzdelávania
Validácia a uznávanie výsledkov vzdelávania získaných prostredníctvom neformálneho
vzdelávania a samostatného učenia sa s cieľom získať kvalifikáciu vo formálnom kvalifikačnom
systéme;
Aktualizácia alebo obnovenie kvalifikácie
Prenos a akumulácia kreditov z jednej úrovne kvalifikácie na kvalifikáciu na inej úrovni (napríklad
od kvalifikácie OVP po postredoškolské vzdelanie až po kvalifikáciu v rovnakom odbore, ale vo
vysokoškolskom vzdelávaní).

5.4.1. Príklad aplikácie materiálov SPOSH v prijatej Štátnej norme pre všeobecné odborné
vzdelávanie pre získanie (čiastočne alebo úplne) povolania "Mechanický inžinier":
Odborné zameranie 521: Strojárstvo, kovoobrábanie a metalurgia
Názov profesie 521010: Strojný inžinier;
Stupeň získania kvalifikácie: 3. ročník;
Úroveň NQF: 4
a. Jednotná jednotka výsledkov vzdelávania č.1:
Všeobecná odborná príprava pre povolanie "strojný inžinier" - tretí stupeň odbornej kvalifikácie:

1. Zdravie a bezpečnosť pri práci (BOZP)
Výsledok vzdelávania 1.1. Vytvára organizáciu na zabezpečenie zdravých a bezpečných
pracovných podmienok na pracovisku
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Vedomosti

•
•
•

•
•
•

Zoznámte sa s ustanoveniami na zabezpečenie zdravých a bezpečných pracovných
podmienok na pracovisku
Poznať prostriedky signalizácie a označovania na zabezpečenie BOZP
poskytuje informácie o normatívnych predpisoch týkajúcich sa poskytovania
zdravých a bezpečných pracovných podmienok pre konkrétnu pracovnú činnosť a
súvisiace pracovné činnosti
Poskytuje informácie o rizikách pre zdravie a bezpečnosť pracovnej činnosti a
súvisiacich pracovných činností
Poskytuje informácie o ochranných opatreniach a signalizačných a signalizačných
zariadeniach na zabezpečenie BOZP
je si vedomý ustanovení o odbornej príprave pracovníkov o pravidlách na
zabezpečenie zdravých a bezpečných pracovných podmienok

Zručností
• podieľa sa na vykonávaní opatrení na prevenciu, zníženie a obmedzenie rizík pre zdravie a bezpečnosť
pri práci v rôznych pracovných činnostiach
• zaväzuje pracovníkov k pravidlám, aby zabezpečili bezpečné a zdravé pracovné podmienky (ak je to
vhodné)
• Kontroluje vykonávanie potrebných ochranných opatrení
• Používajte signalizačné a signalizačné zariadenia na zabezpečenie BOZP

Kompetencie
• Zriaďuje organizáciu na vykonávanie pracovných činností, pričom dodržiava normatívne
ustanovenia na zabezpečenie zdravých a bezpečných pracovných podmienok
• Podieľa sa na procese bezpečnosti práce
• Vykonáva pracovnú činnosť v súlade s potrebnými bezpečnostnými opatreniami
• Zodpovedá ostatným účastníkom pracovného procesu. Výsledky vzdelávania

Výsledok vzdelávania 1.2. Podieľa sa na zriadení organizácie na vykonávanie preventívnych
aktivít v oblasti ochrany životného prostredia
Vedomosti
si je vedomý environmentálnych predpisov
Popisuje základné požiadavky na separovaný zber odpadu
Poznať ustanovenia pre skladovanie, používanie a likvidáciu nebezpečných výrobkov
Zručnosti
Organizuje triedenie / skladovanie nebezpečných výrobkov a materiálov po
skončení životnosti, spotrebného materiálu atď., Podľa technológie zberu a
recyklácie
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Kompetencie
Analyzovať možné príčiny znečistenia životného prostredia
Výsledok vzdelávania 1.3: Vytvára organizáciu na riešenie rizík a núdzových situácií
Vedomosti
Popisuje hlavné rizikové a núdzové situácie
Popisuje základné požiadavky na núdzovú bezpečnosť
Vysvetľuje hlavné akčné kroky pre nehody a núdzové situácie
Vysvetľuje typy traumy a metód prvej pomoci
vedie postup vyšetrovania pracovných úrazov

Zručnosti
Používa terminológiu týkajúcu sa núdzových situácií
kontroluje dodržiavanie protipožiarnych a núdzových bezpečnostných opatrení
kontroluje dodržiavanie pravidiel havarijných a havarijných opatrení
Koordinuje prácu pracovného tímu v prípade nehôd a nebezpečných situácií
Zabraňuje nebezpečným situáciám, ktoré sa môžu vyskytnúť počas práce
Prvá pomoc obetiam nehody
Organizuje dodržiavanie pravidiel pre opatrenia pri nehodách a núdzových situáciách
Kompetencie
Analyzuje riziká požiaru alebo núdze, predkladá návrhy na aktualizáciu interných
pravidiel pre požiarnu a núdzovú bezpečnosť
Podieľa sa na zriadení hasičskej a / alebo núdzovej organizácie v súlade so stanovenými
požiarnymi a havarijnými bezpečnostnými pravidlami.
Nástroje hodnotenia
Nástroj 1: Riešenie testu
Nástroj 2: Vyriešenie prípadového scenára podľa daného scenára
Podmienky hodnotenia
Pre nástroje 1 a 2:
• Študovňa
Kritériá pre nástroj 1:
Hodnotenie: Má teoretické vedomosti o:
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• hygienické normy;
• zdravie a bezpečnosť pri práci na pracovisku;
• preventívne opatrenia na ochranu životného prostredia;
• riešenie núdzových situácií a prvej pomoci poškodeným stranám.
Kritériá pre nástroj 2:
• Rýchlo a dôverne si vyberie najvhodnejší typ správania v danej rizikovej situácii
• Definuje nevyhnutnú akciu prvej pomoci, aby bola pravdivá a správna
5.4.2. Úspešný projekt ECVET pre budovanie zeme - "Cesty do hliny - ECVET Earth building" LearnWithClay, k dispozícii na: http://www.earthbuilding.eu/
Dvojročný európsky projekt uskutočnil celý rad vzdelávacích inštitúcií, odborných škôl,
spoločností, združení, iniciatív, komôr a úradov, ktorí sa spoločne podieľali na podpore odbornej
prípravy v oblasti budovania zeme a na obnovu hliny ako stavebného materiálu v odbornom
vzdelávaní , S budovaním ECVET Earth sa vytvorila nová príležitosť na vzdelávanie v Európe,
ktorá umožňuje individuálne vzdelávacie cesty v celej Európe. Jednotky vzdelávacích výstupov
získaných v jednej krajine môžu byť uznané v inej krajine rovnakým spôsobom, ako sú profesijné
kvalifikácie uznávané a prenosné v celej Európe. Celoživotné vzdelávanie a cezhraničná mobilita
(čo jednoducho znamená, že si môžete vziať rôzne vzdelávacie jednotky v rôznych európskych
krajinách, ak si to prajete), sú uľahčené. Do projektu je zapojený bulharský partner.

5.4.3. Jednotky výsledkov vzdelávania uplatniteľné na odborné vzdelávanie a odbornú prípravu
v oblasti cestovného ruchu v Bulharsku v roku 2014, dostupné na:
http://www.navet.government.bg/bg/media/ECVET_brochure_Gotvachi_12pages_07.08.201
4.pdf
Prípadová štúdia zahŕňa povolanie . Prvá jednotka výsledkov vzdelávania sa týka pracovných
podmienok zdravia a bezpečnosti práce. Školiace materiály SPOSH môžu byť začlenené do
tréningu pre túto jednotku.

5.5. Slovensko
Na Slovensku bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zriadené ako Národný
koordinačný bod pre ECVET na Štátnom inštitúte pre odborné vzdelávanie, ktoré je súčasťou
Európskej siete koordinovanej Európskou komisiou.
Celoeurópsky pilotný test ECVET, ktorý sa uskutočnil v rokoch 2008-2011, zahŕňal Slovenskú
školu chemického inžinierstva v Bratislave. Projekt je podrobne uvedený na stránke:
http://www.ecvet-projects.eu
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Okrem neho sa zapojilo aj niekoľko ďalších škôl a organizácií, ktoré sa naďalej zapájajú do ďalších projektov
s týmto zameraním a ich výsledky sú prezentované na seminároch a podujatiach.
Na národnej úrovni bol zriadený tím národných expertov pre ECVET, ktorý koordinuje SAAMS - národná
agentúra pre vzdelávanie a odbornú prípravu Erasmus +.
Práca národného expertného tímu ECVET má zvýšiť povedomie a povedomie o ECVET, vypracovať
dokumentáciu pre praktické uplatňovanie prvkov ECVET v praxi, ako aj rôzne školenia, semináre a ďalšie
podujatia ECVET zainteresovaných strán.
V neposlednom rade národný expertný tím ECVET poradil a konzultoval o používaní ECVET v
medzinárodnej mobilite.

6. Metóda vzájomného učenia
Vzájomné učenie sa a výmena je metóda, ktorá spája učenie prostredníctvom skúsenosti a učenia
sa s ostatnými. Vyžaduje, aby sa kolegovia (alebo jednotlivci zvyčajne z rôznych organizácií),
ktorí pracujú na podobných problémoch a ponorili sa do určitého prostredia niekoľko dní, aby sa
dozvedeli o iných kontextoch, uplatňovali nástroje a zručnosti a v niektorých prípadoch riešili
problémy spoločne. Výmena peerov sa zvyčajne vykonáva v skupinách, ale určité variácie, ako
napríklad koučovanie peerov, umožňujú kolegom učiť sa v pároch.
Vzájomné učenie sa a výmena sa môže uskutočňovať osobne, on-line alebo kombináciou oboch.
6.1.

Spolupracujúce e-learning

Spolupracujúce e-vzdelávanie znamená vzájomnú angažovanosť dvoch alebo viacerých študentov
v koordinovanom úsilí vybudovať vedomosti vyjednávať významy a / alebo riešiť problémy
pomocou internetu a elektronických komunikácií.
Existujú dve metódy spolupráce v oblasti e-learningu - synchrónne a asynchrónne.

6.1.2. Synchronné elektronické vzdelávanie v spolupráci

Synchrónne vzájomné elektronické vzdelávanie sa vyskytuje vtedy, keď máme v reálnom čase evzdelávanie v plánovanom čase s prítomnými študentmi a učiteľmi, podobne ako skutočná učebňa,
ale pomocou modernej technológie pre vzdialený prístup. Bežné formy synchronného učenia
zahŕňajú:
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•
•
•
•

Videokonferencie
audio konferencie
počítačové konferencie
chaty

6.1.3. Asynchrónne elektronické vzdelávanie v spolupráci
Asynchrónne elektronické vzdelávanie v spolupráci sa vyskytuje vtedy, keď sa žiak zaoberá v čase, ktorý
nie je súbežný s fakultou alebo inými študentmi - spolupráca sa v reálnom čase nevyskytuje. To môže
zahŕňať použitie:

•
•
•

e-mail
Diskusné fora
Zoznam serverov

Asynchrónny kurz by mohol mať odkaz na diskusnú tabuľu, ktorá tvorí akýsi "živý dokument" na
sledovanie odpovedí na otázky a príklady z hodnoty jednotlivcov, ktorí prejdú kurzom. Okrem
odpovedania na otázky a udržiavania obsahu čerstvého, vytvára to dôležitý úložný priestor znalostí
a vytvára integrovanú komunitu, aj keď sú študenti oddelení podľa času a priestoru. Takže je
dôležité mať systém, ktorý umožňuje celému tímu post a prispievať k vedomostiam, dokumentom
a spolupráci v štýle četu.
Spolupracujúce vzdelávanie používa dve kategórie nástrojov, ktoré zahŕňajú internetové technológie:

•
•

Prvá kategória pozostáva z nástrojov na spoluprácu, ktoré poskytujú malým skupinám justin-time výkonnostnú pomoc alebo školenie
druhá je trieda inštruktážnych nástrojov, ktoré napodobňujú formálnu tréningovú triedu
alebo hledier cez webový prehliadač ako rozhranie.

6.1.4. Výhody nástrojov online spolupráce
Niektoré z najbežnejších výhod spojených s nástrojmi spolupráce sú nasledovné:
•
•
•
•
•
•

typicky 2 až 10 ľudí môže komunikovať
kým jedna osoba môže pôsobiť ako moderátor, všetci účastníci majú spravidla rovnaký
prístup
existujú funkcie chatu v reálnom čase
interakcia medzi malými skupinami je možná
možnosť používať tabule
možnosť prenosu súborov, zdieľanie aplikácií a dokumentov

Spolupráca poskytuje skúseným ľuďom možnosť učiť sa a zdieľať ich poznatky. Niektoré nástroje
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ako diskusné dosky môžu zachytiť vedomosti a tiež fungovať ako úložiská dokumentov na
ukladanie súborov a vyhľadávanie informácií a súborov.

6.2

Vzájomné učenie počas stretnutí tvárou v tvár

Hlavnými charakteristikami výučby malých skupín sú aktívne zapojenie študentov do celého cyklu
učenia a dobre definovaná orientácia úloh s dosiahnuteľnými špecifickými cieľmi a cieľmi v
danom časovom období. Cieľom primárneho vzdelávania v rámci vzájomného učenia sa je
prekračovať rámec jednoduchého "pokrytia" obsahu a zamerať sa na to, aby študenti mali
príležitosť precvičovať si používanie kurzových konceptov na riešenie problémov výmenou
myšlienok a poznatkov.
Malá skupinová výučba zvyšuje záujem študentov, ich tímovú prácu, udržanie vedomostí a rozvoj
zručností; Zlepšuje prenos pojmov na inovatívne myšlienky a zlepšuje sebarealizáciu učenia.
Podporuje motiváciu k učeniu a umožňuje študentovi zapojiť sa do činností myslenia vyššieho
rádu. Umožňuje tiež dospelý štýl učenia, akceptáciu osobnej zodpovednosti za vlastný pokrok.
Okrem toho zvyšuje vzájomné pôsobenie študentov a učiteľov, zlepšuje komunikačné zručnosti a
poskytuje príležitosť na zdieľanie zodpovednosti a objasnenie bodov prekvapenia.
Práca v malých skupinách nielen zlepšuje kvalitu učenia tým, že zvyšuje osobné pochopenie a
učenie sa študentov, ale rozširuje aj rozsah vzdelávania tým, že rozvíja zdôvodňovanie vyššieho
rádu a schopnosti myslenia a ďalšie všeobecné zručnosti.
Tie obsahujú:
Riešenie problémov
deliberatívne myslenie
Praktické myslenie
Prispôsobivosť
Ústna komunikácia
Medziľudská komunikácia
Teamwork
Dosiahnutie orientácie
Vedenie
Podľa Newbla a Canna (2000) sú pre úspešné vyučovanie malých skupín potrebné tri prvky:
aktívna účasť: účasť všetkých študentov; Získať všetkých ľudí spôsobom, ktorý
je produktívny a inkluzívny; Vytvorenie správnej atmosféry od začiatku;
Uznávanie a rešpektovanie zón osobnej pohody študentov; Použitie aktivít na
rozbitie ľadu, spoznávanie mien atď. V počiatočnom štádiu, aby sa vytvorilo
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priaznivé prostredie, aby sa študenti cítili dobre diskutovať o svojich nápadoch so
skupinou.
Osobný kontakt: mali by ste zabezpečiť, aby vaše fyzické prostredie (t.j. učebňa)
umožňovalo interakciu medzi vami a študentmi a medzi samotnými študentmi.
Napríklad, mať študentov v radoch nepomôže generovať efektívnu komunikáciu a
diskusiu v tutoriále, zatiaľ čo okrúhly stôl môže pomôcť zapojiť všetkých
účastníkov do diskusie. Nonverbálna komunikácia (gestá, výrazy tváre atď.) Je
často rovnako dôležitá ako verbálna komunikácia (výber slov, hlasu, tónu atď.) Pri
poskytovaní a porozumení myšlienok ľudí.
Účelná činnosť: Pochopenie dôvodov učenia tejto alebo časti materiálu motivuje
študentov, aby sa zapojili do vzdelávacích aktivít. Je oveľa jednoduchšie sa naučiť
podskupiny vedomostí, keď máte predstavu o veľkom obrázku, môžete vidieť jeho
relevantnosť, vidieť, ako je to spojené s praxou a ako staví na tom, čo už viete.
Každé zasadnutie by malo mať jasne vysvetlený cieľ pre študentov - to vyžaduje,
aby ste naplánovali úlohy, ktoré prinesú učenie, čo vedie študentov k dosiahnutiu
zamýšľaných výsledkov.

7. Stratégia posudzovania a validácie, ktorá umožňuje zhodnotiť
proces učenia s využitím funkčnosti platformy SPOSH
7.1. Úvod & ciele stratégie
Stratégia posudzovania a validácie v rámci projektu SPOSH je zameraná na hodnotenie procesu
učenia pomocou využitia funkcií portálu SPOSH a zlepšenia učenia sa študentov a vyučovania
učiteľov / inštruktorov. Hodnotenie môže byť definované ako prebiehajúci proces, ktorý sa
vyskytuje vtedy, keď existuje interakcia medzi vyučovaním a učením. Validácia je proces
formálneho rozpoznávania hodnoty nadobudnutých vedomostí a zručností prostredníctvom
procesu učenia prostredníctvom oficiálneho dokumentu alebo iných zdrojov.
V rámci kurzov B-learningu SPOSH možno povedať, že učenie sa uskutočňuje používateľmi v
úlohe študentov prostredníctvom nezávislých online vzdelávacích, komunikačných a
interaktívnych aktivít. Učenie je sledované a monitorované používateľmi v úlohe učiteľov /
inštruktorov na portáli SPOSH IKT rôznymi prostriedkami.
7.2. Cieľové skupiny stratégie
Existujú dva typy cieľových skupín, na ktoré je zameraná súčasná stratégia:
- pracovníkov MSP; Študentov odbornej školy a manažérov malých a stredných podnikov v
úlohe študentov alebo študentov;
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Po dokončení intelektuálnej produkcie 1 - Analýza potrieb cieľových skupín sa rozhodlo
vytvoriť dve kurzy Blended-learning - Základné a pokročilé. Základná je zameraná na menej
kvalifikovaných pracovníkov. Pokročilý kurz je zameraný na kvalifikovaných pracovníkov a
zamestnancov na riadiacich pozíciách.
- učitelia / špecialisti v malých a stredných podnikoch, ktorí sú poverení vykonávaním a
riadením kurzov B-learningu v MSP, odborných školách atď.
7.3. “Študenti a učitelia” usmernenia pre hodnotenie
Usmernenia pre učiteľov
Kurzy e-learningu SPOSH umožňujú aktívne a pasívne učenie, pretože sa zabezpečia
podmienky pre obe formy učenia. Študenti sú veľmi naliehavo vyzvaní, aby sa ponorili do
ústredných predmetov každej lekcie v rámci modulov pomocou časti "Užitočné odkazy"
každej lekcie, v ktorej sú webové odkazy na ďalšie čítanie poskytované s krátkymi
informáciami o ich obsahu. Študenti sú tiež vyzvaní, aby zdieľali, odzrkadľovali a
spochybňovali získané vedomosti prostredníctvom kurzov, aby mohli nadviazať na ne a
podporiť ich. To sa uskutoční prostredníctvom možnosti študentov zapojiť sa do činností
"robí", pretože by mohli potrebovať účasť na diskusii, počuť prednášku, použiť podporné
materiály na vizualizáciu vzdelávacieho obsahu s cieľom efektívneho štúdia. Zapojenie sa do
takýchto aktivít zabezpečuje projekt SPOSH rôznymi prostriedkami. Napríklad študenti sa
môžu prihlásiť do diskusie s inými študentmi a učiteľmi a zúčastniť sa na rôznych témach v
rámci modulu prostredníctvom sekcie "Fóra" na portáli ICT. Môžu posielať otázky týkajúce
sa akýchkoľvek tém súvisiacich s učebným materiálom a zapojiť sa do rozhovoru a diskutovať
o nich. Týmto spôsobom objavia rôzne učebné materiály a uvažujú o nich.
Virtuálne triedy sú ďalším nástrojom interaktívneho učenia. Môžu byť organizované online
študentmi alebo učiteľmi a môžu byť individuálne alebo skupinové. Existujú rôzne funkcie
virtuálnej učebne, ktoré možno použiť počas relácie: Chat, Webkamery, Zvuk, Emojis,
BreakOut Rooms pre tímovú spoluprácu, Polling, Zdieľanie obrazovky, Viacúčelová tabuľa.
Týmto spôsobom môžu študenti diskutovať o svojich nápadoch v reálnom čase a môžu počuť
a pozrieť ostatných študentov alebo učiteľov, ktorí im môžu pomôcť lepšie pochopiť niektoré
učebné témy.
Iné spôsoby komunikácie, ktoré môžu používať študenti a učitelia, sú chat / zasielanie správ;
priame e-mailové správy atď., ktoré umožňujú študentom získať rýchlejšiu odpoveď na svoje
otázky, myšlienky alebo obavy.
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Zapojenie študentov do vzdelávacích materiálov je zabezpečené v rámci dvoch kurzov blearningu SPOSH prostredníctvom prípadových štúdií v hodinách a príprave otázok týkajúcich
sa autotestu.
B-learningové kurzy projektu SPOSH poskytujú študentom päť samoštúdiových otázok na
konci každej lekcie v rámci jedného modulu. Tieto otázky slúžia ako nástroj sebahodnotenia,
aby študenti mohli skontrolovať, čo sa naučili a ktoré znalostné oblasti by sa mali zlepšiť. Pre
študentov sú k dispozícii dva pokusy o správne odpovedanie na otázku, kým sa neprejdú k
ďalšej otázke. To im umožňuje ihneď skontrolovať, či sa mýlia a robia krok smerom k
vyplneniu svojich medzery v vedomostiach.
Pri výučbe majú študenti príležitosť neustále sledovať, ktorá časť lekcie je ukončená a čo
zostáva, čo má za cieľ pomôcť im plánovať svoj čas. Po ukončení každej lekcie dostane študent
skóre až do výšky 100% a môže skontrolovať celkový priebeh a skóre pre daný kurz.
Záverečné hodnotenie študenta je založené na ich výsledkoch v otázkach autotestu, pretože
učitelia nasledujú písmená / stupnicu:

Ak dosiahne študent stupeň rovnajúci sa a menej ako 59,99%, získal známku "F" na kurze.
Maximálny stupeň / skóre študenta je 100%. Študentské stupne sú vizualizované (v percentách)
za jednu lekciu a potom je priemerná známka študenta pre každý kurz akumulovaná portálom
IKT.
Učitelia sa môžu rozhodnúť zahrnúť prípadové štúdie do hodnotenia študentov a priradiť im
určité skóre okrem otázok s vlastným testom.
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Učiteľovi sa odporúča, aby pri rozhodovaní o činnostiach, ktoré sa majú kombinovať,
posúdil študentov:
- Akékoľvek kritériá hodnotenia by sa mali stanoviť a oznámiť pred začiatkom kurzov Blearningu, aby sa zabezpečilo, že študenti budú informovaní o tom, čo sa od nich požaduje a
akým je cieľ vzdelávania;
- Je dôležité logicky prepojiť použité metódy hodnotenia a ciele a ciele kurzov B-learningu;
- Hmotnosť bodov zaradených do jedného modulu počas kurzu je rovnaká. To znamená, že
všetky moduly sú považované za rovnako dôležité. Ak chce učiteľ zahrnúť hodnotenie
prípadových štúdií do záverečného hodnotenia študenta, mala by sa pred vyhodnotením
stanoviť presná hmotnosť stupňa, ktorú študenti zaradili do prípadových štúdií;
- Lehotu na dokončenie lekcie môžu stanoviť učitelia priamo na portáli IKT. Nedodržanie
termínu môže tiež zvážiť konečné hodnotenie študenta;
•

Spätna väzba

Učiteľ je vo veľkej miere povzbudzovaný k poskytovaniu spätnej väzby študentom počas
celého procesu učenia. Spätná väzba slúži ako hodnotný nástroj na kontrolu skutočnosti a
zlepšenie študijných výsledkov študenta. Spätná väzba môže byť poskytnutá prostredníctvom
chatu / zasielania správ / e-mailu / individuálnej virtuálnej výučby v triede atď. A môže to byť
vo forme písomných pripomienok, súboru bežných chýb atď.
Učiteľ by mal mať pozitívny postoj pri poskytovaní spätnej väzby. Kritika voči študentom by
mala byť konštruktívna a sprevádzaná pozitívnymi a inšpirujúcimi komentármi. Ďalšou
dôležitou vecou pri zasielaní spätnej väzby je, že by mala byť poskytnutá včas a študenti by
mali mať príležitosť konať na ňom pred konečným hodnotením.
•

Hodnotenie učiteľa

Používatelia študentov portálu IKT sú najspoľahlivejším zdrojom informácií na hodnotenie
výkonnosti učiteľa. Formálny alebo neformálny prieskum sa môže uskutočniť jedenkrát alebo
viackrát so študentmi počas celého procesu učenia. Prieskum môže zahŕňať otázky o kvalite
kurzu vo všeobecnosti a ak existujú návrhy na zlepšenie.
Príklad uskutočňovania takéhoto prieskumu by mohol byť počas virtuálnej výučby v triede,
kde sa na konci zasadnutia učiteľ pýta: "Čo sa vám páčilo na relácii? Akú časť informácií, o
ktorých si myslíte, že vám pomôžu v budúcnosti? Ak by ste mohli niečo zlepšiť v relácii, čo
by mohlo byť?

74

Strategic Partnership for Occupational Safety and Health
Project No. 2015-1-PL01-KA202-016625

Po obdržaní spätnej väzby od študentov sa učiteľom odporúča podeliť sa o to, čo urobili, aby
sa o nich vyjadrili, aby ukážili študentom, že ich názor má význam, a posilniť dôveru medzi
učiteľom a študentom.
Usmernenia pre študentov
Účastníkom alebo študentom sa odporúča posúdiť svoje východiskové poznatky pred začatím
kurzov b-learning SPOSH s cieľom zistiť, ktorý kurz je pre nich vhodnejší, alebo ak musia
najprv dokončiť základný kurz a potom prejsť na pokročilý , Toto posúdenie môže vykonať
učiteľ alebo sám osebe vo forme čítania úvodu ku všetkým lekciám v moduloch v kurze alebo
spoznávania kľúčových pojmov po každej lekcii.
Počas ukončovania kurzov B-learning sa na konci každej lekcie v rámci jedného modulu
poskytne študentom päť otázok týkajúcich sa samoštúdia. Tieto otázky slúžia ako nástroj
sebahodnotenia, aby študenti mohli skontrolovať, čo sa naučili a ktoré znalostné oblasti by sa
mali zlepšiť. Pre študentov sú k dispozícii tri pokusy o správne odpovedanie na otázku, kým
sa neprejdú k ďalšej otázke. To im umožňuje ihneď skontrolovať, či sa mýlia a robia krok
smerom k vyplneniu svojich medzery v vedomostiach. Pri výučbe majú študenti príležitosť
neustále sledovať, ktorá časť lekcie je ukončená a čo zostáva, čo má za cieľ pomôcť im
plánovať svoj čas. Po ukončení každej lekcie dostane študent skóre až do výšky 100% a môže
skontrolovať celkový priebeh a skóre pre daný kurz. Učitelia majú stupnicu hodnotenia
založenú na dosiahnutom percentuálnom pomere na jednu hodinu a celý kurz. Hodnoty
priradené k dosiahnutému percentuálnemu podielu sú podľa Akademického klasifikačného
systému v Spojených štátoch amerických, kde A je najvyššia známka a F je najnižšia: A, A-,
B +, B, B-, C +, C, C- , D +, D, F.
Ak sa študent rozhodne dokončiť celý kurz B-learning SPOSH, potom bude študent musieť
prejsť štyrmi modulmi vrátane všetkých hodín v rámci kurzu.
Ak sa študent rozhodne dokončiť celý pokročilý kurz B-learning SPOSH, potom bude študent
musieť prejsť šiestimi modulmi vrátane všetkých hodín v rámci kurzu.
Každá lekcia obsahuje na svojom konci päť samostudijných otázok, na ktoré musia študenti
odpovedať, aby mohli byť hodnotené.
Záverečné hodnotenie práce študentov / študentov je založené na odpovediach na otázky
autotestu v rámci lekcií vo všetkých moduloch v kurze. Cieľom tohto hodnotenia je preukázať,
že študent ako učiaci sa absolvoval všetky alebo niektoré z modulov a má dostatočné
kompetencie. Učiteľ môže doplniť hodnotenie prípadových štúdií, ktoré sú súčasťou
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niektorých hodín, ktoré sa majú zvážiť v záverečnom hodnotení. Termíny na dokončenie
modulov môžu byť tiež stanovené a ich nerešpektovanie by mohlo mať vplyv na konečné
hodnotenie.
V priebehu celého procesu učenia môžu študenti pred konečným hodnotením použiť iné
prostriedky, aby zhodnotili svoj pokrok a úroveň nadobudnutých vedomostí. Takéto
prostriedky sú:
- "Fóra" - študenti sa môžu prihlásiť do diskusie s inými študentmi a učiteľmi a zúčastniť sa
na rôznych témach v rámci modulu prostredníctvom sekcie "Fóra" na portáli IKT. Môžu
posielať otázky na akejkoľvek téme s cieľom získať spätnú väzbu od učiteľov o ich
pochopení tém.
- "Virtuálne vyučovanie v triede" - študenti môžu zariadiť individuálne stretnutie s
učiteľom online, aby doteraz diskutovali o ich pokroku a výkonnosti a "počuli", ako sa
hodnotia; diskutovať o prípadovej štúdii atď. Existujú rôzne funkcie virtuálnej učebne, ktoré
možno použiť počas relácie nasledovne: Chat, Webkamery, Audio, Emojis, BreakOut Rooms
pre tímovú spoluprácu, Polling, Zdieľanie obrazovky, Viacúčelová tabuľa ,
- Ďalšími prostriedkami na prijímanie spätnej väzby, ktorú môžu používať študenti, sú chat /
zasielanie správ; priame e-mailové správy atď., ktoré umožňujú študentom získať rýchlejšiu
odpoveď na svoje otázky, myšlienky alebo obavy.
7.4. Validácia
Po absolvovaní kurzu, ak študent správne odpovedal na viac ako 70% otázok v rámci hodín kurzu,
je mu ponúknutá príležitosť na prevzatie certifikátu na overenie získaných poznatkov podľa témy.
Možnosť prevziať certifikát je k dispozícii na portáli IKT v poli Certifikát ukončenia kurzu a je
zobrazená, keď sa dosiahne požadované percento.
U učiteľov sa zobrazí ponuka s časťou "Vlastné certifikáty". Táto časť umožňuje učiteľovi vidieť
vydané certifikáty v rámci kurzu a témy a prevziať certifikát.
Školiace kurzy SPOSH s materiálmi môžu byť potenciálne validované pomocou systému ECVET
v časti partnerských krajín SPOSH. Analýza konkrétnych scenárov pre využitie systémov ECVET
je k dispozícii pre každú partnerskú krajinu v rámci konzorcia SPOSH - Poľsko, Slovensko,
Bulharsko a Portugalsko v sekcii č. 5 "Scenáre využitia systému ECVET" aktuálneho dokumentu.

8. Prílohy
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