
Obsah šablony pro zápis jednotky výsledků
učení vytvářené na základě standardů

profesních kvalifikací v NSK s komentářem
položek

Příloha č. 1 kapitoly Vzdělávací moduly a programy ovlivněné NSK

Kód a název jednotky výsledků učení
Kód a název slouží k jednoznačné identifikaci dané jednotky.

V současné fázi vývoje propojování NSK a ECVET není nutné stanovovat kód, a pokud
ano, pak postačí stanovení pracovní. Vlastní pravidla si určí tvůrce jednotky.

Název jednotky je dán názvem příslušné odborné způsobilosti v NSK, případně je od něho
odvozen. Dále by měl být upraven tak, aby byl výstižný a srozumitelný.
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Název kvalifikace, k níž se jednotka vztahuje
Je uveden kód a název profesní kvalifikace (jedna nebo více) v NSK, jejíž součástí je
daná jednotka.

Pokud je určitá jednotka součástí několika profesních kvalifikací, bude na tomto místě
uveden výčet všech kvalifikací, které obsahují alespoň část některé odborné způsobilosti
zahrnuté do dané jednotky.

Pokud žádná z profesních kvalifikací nebude obsahovat jednotku celou, bude na tomto
místě uvedena obsahově nejbližší profesní kvalifikace.

Úroveň kvalifikace
Číselné vyjádření úrovně převzaté z NSK.

V NSK mají úroveň nejen celé profesní kvalifikace, ale i jednotlivé odborné způsobilosti.
Tyto úrovně nemusí být vždy stejné.Může se také stát, že jednotka bude součástí několika
kvalifikací, jejichž úrovně budou různé.

Ve všech uvedených případech se kvalifikační úroveň stanoví na základě většinové úrovně
dotčených odborných způsobilostí.

Výsledky učení, které jednotka obsahuje
Soupis výsledků učení, které odpovídají odborné způsobilosti v NSK.

V této položce je prostor pro převzetí odborné způsobilosti z NSK. Převzatou způsobilost
je při vymezování jednotky výsledků učení nutné dále rozpracovat s využitím informací a
návrhů obsažených v předchozím textu.

Rozpracování výsledků učení skýtá významný prostor pro tvůrčí vstup autora.

Způsoby ověření výsledků učení
Soubor postupů a kritérií pro hodnocení stanovených výsledků učení.

Soubor postupů a kritérií hodnocení je přebírán (doslovně nebo ve vhodné modifikaci)
z NSK tak, aby byl v souladu s hodnoticím standardem.

Informace o tom, kolik kritérií je třeba splnit, je též převzata z informačního systému NSK.

V rámci jednotky výsledků učení je nezbytné ověřovat všechny odborné způsobilosti (uve-
dené ve standardu), které jsou součástí dané jednotky.
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Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání
(MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a inves-
tičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut
České republiky.

Elektronická knihovna www.imetodika.cz je místem pro studium
metodických textů zaměřených na modernizaci odborného vzdělávání.

Materiál je pod licencí Creative CommonsCCBYSA 4.0 –Uveďte původ
– Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.
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