
 

 

 

Vyjadrenie k odporúčaniu hodnotiteľov 

 

Hodnotenie navrhnutého systému vzdelávania podľa pripravených kritérií bolo vykonané 

expertmi pochádzajúcich z rôznych európskych krajín so zastúpením všetkých partnerských 

krajín projektu Heritage Train. Tým bolo umožnené získať primárnu spätnú väzbu a 

odporúčania reflektujúce rôzne názory na navrhnutý modulový systém celoživotného 

vzdelávania. Odporúčania a komentáre všetkých hodnotiteľov boli projektovým tímom 

posudzované komplexne, tak aby pomohli nielen efektívnu implementáciu navrhnutého 

vzdelávacieho systému do praxe, ale tiež zvýšili jeho očakávané dopady na kvalitu pamiatkovej 

starostlivosti v partnerských krajinách. 

Časť odporúčaní hodnotiteľov bolo možné využiť v rámci úprav a upresnení navrhnutého 

modulového systému napr. jasne odlíšiteľné číselné označenie modulov a jednotiek, 

vhodnejšia špecifikácia názvov niektorých jednotiek. V hodnoteniach je opakovane 

odporúčaná podrobnejšia charakterizácia jednotlivých modulov a ich obsahu. Táto požiadavka 

bola zohľadnená pri tvorbe očakávaných výsledkov vzdelávania, aby aj záujemcovia mali lepší 

prehľad o náplni modulov. 

Rad ďalších veľmi užitočných odporúčaní bude ďalej zohľadnený a využitý pri implementácii 

modulového vzdelávacieho systému do praxe v budúcnosti. Podobne bude braný ohľad na 

pomerne časté odporúčanie zvýšiť podiel praktických ukážok a príkladov z praxe. Od začiatku 

tvorby modulového systému sa aj v rámci tzv. teoretických vzdelávacích aktivít počítalo s 

významným podielom príkladov z praktickej starostlivosti o stavebné pamiatky, tj teoretické 

základy budú väčšinou ilustrované a diskutované na konkrétnych príkladoch. Dôraz sa bude 

klásť aj na výber a kritériá výberu lektorov ev. garantov pre jednotlivé navrhnuté moduly. 

Medzinárodná spolupráca v rámci partnerských krajín, ktorú navrhnutý modulový systém v 

budúcnosti umožňuje je dobrým predpokladom na zabezpečenie veľmi kvalifikovaných 

lektorov s bohatými skúsenosťami, vrátane praktických. 

Modulový systém umožňuje veľmi flexibilne reagovať na prípadné zmeny a nové požiadavky 

podľa meniacej sa situácie v oblasti pamiatkovej starostlivosti ako z hľadiska tematických 

okruhov, zaradenia nových modulov, tak aj časovej dotácie a dôrazu na vybrané témy atď. Aj 

preto bude v budúcnosti vykonávaný pravidelný monitoring potrieb jednotlivých cieľových 

skupín, prípadne rozšírené vzdelávanie aj pre ďalšie skupiny záujemcov o tento typ 

vzdelávania. 

 

 

  


