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ROZHODNUTÍ PČLnK O ORGANIZACI A HODNOCENÍ DISTANČNÍCH FOREM VZDĚLÁVÁNÍ
Ohodnocení distančních forem vychází z Řádu pro celoživotní vzdělávání ČLnK v platném znění.
OBECNÉ PODMÍNKY


Distanční formou akcí CV ČLnK se rozumí především:
o

e-learningové kurzy

o

webináře

o

elektronické a písemné testy



Každá distanční akce je hodnocena Pracovní skupinou pro CV PČLnK samostatně



Žadatel o evidenci akce a přidělení bodového ohodnocení žádá na schváleném formuláři. Doba
platnosti schválení akce je 1 rok. Posouzení žádosti je zpoplatněno částkou 1.500,-. Po uplynutí
roční lhůty je možné (po provedení aktualizace obsahu) požádat o zařazení do CV ČLnK znovu. Je-li
součástí e-learningu či webináře test, hradí se pouze jednorázová částka 1.500,-.



V případě, že akce distanční formy vzdělávání není zařazena mezi akce evidované ČLnK a člen
ČLnK žádá OSL její započtení (viz čl. 5 Přílohy Řadu CV ČLnK), musí certifikát o absolvování
obsahovat:
o

název akce, pořadatele

o

datum absolvování

o

téma sdělení (kurzu)

o

výsledek testu (dosažené odpovědi/maximální počet).

Bodové hodnocení je v tomto případě poloviční.
WEBINÁŘ, E-LEARNING
1. Maximální výše bodového ohodnocení jsou 2 body za každých 45min odborného programu.
Podmínkou ohodnocení je aktivní účast po celou dobu webináře (e-learningu), včetně splnění
kontrolních otázek, v případě e-learningu testu. V případě on-line verze webináře je bodově
ohodnocena i následná diskuze max. 2 body (45 min).
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2. Je-li součástí kurzu kontrolní test, může být při splnění podmínek (viz níže) hodnocen nad rámec
bodového ohodnocení uvedeného v bodě 1.
3. Off-line verze jsou evidovány pod odlišným číslem akce a bodové ohodnocení mají identické jako online verze s tím, že není započtena bonifikace za diskuzi (diskuze není v záznamu obsažena).
4. Při žádosti o schválení poskytuje pořadatel krátký abstrakt sdělení s uvedením jeho předpokládané
délky. V případě e-learningu do žádosti žadatel uvede odhad celkového času nutného k jeho
provedení (zpracuje Garant ČLnK).
5.

Pořadatel akce poskytuje ČLnK podklady k elektronické evidenci absolvovaných kurzů vždy za
skončený kalendářní měsíc do 15. dne měsíce následujícího v případě kontinuální edukační aktivity,
v případě pořádání ad hoc kurzu do 1 měsíce od jeho uskutečnění v datovém rozhraní ČLnK (povinnou
součástí je členské číslo v ČLnK a počet bodů za absolvované kurzy).

6. WEBINÁŘE ČLnK
6.1. Uspořádání webináře je zveřejněno alespoň 2 týdny před jeho uskutečněním na www.lekarnici.cz
6.2. Po dohodě pořadatele a přednášejícího není ve výjimečných případech k dispozici off-line verze.
6.2.1.Registrační poplatek – není-li určeno jinak, je 100,- Kč za absolvování 1 webináře.
6.3. Absolvované webináře jsou do karty člena zapisovány vždy za skončené čtvrtletí.
6.4. Bližší informace k webinářům ČLnK jsou ZDE.
TEST
7. Ohodnocení se liší dle zvolené formy testu:
7.1. Varianta multi-choise
7.1.1.Každá otázka má více správných odpovědí.
7.1.2.Do celkového hodnocení se počítá pouze tehdy, jsou-li všechny označené odpovědi správné.
7.1.3.Test je hodnocen jako úspěšný pouze v případě, že je výsledná bodová hodnota vyšší než
50% bodové hodnoty maximální.
7.1.4.Rozsah testu zpravidla minimálně 10 otázek.
7.2. Standardní test
7.2.1.Každá otázka má pouze 1 správnou odpověď (z minimálně 3 nabízených možností).
7.2.2.Test je hodnocen jako úspěšný pouze v případě, že je správných minimálně 70% odpovědí.
7.2.3.Rozsah testu zpravidla minimálně 15 otázek.
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7.3. Bodové ohodnocení 2body do CV získá člen ČLnK za úspěšné absolvování testu o 10 otázkách
varianty multi-choise nebo 15 otázek standardního testu. Při vyšším počtu otázek se ohodnocení
adekvátně zvyšuje.
PÍSEMNÝ TEST


pro písemný test platí pravidla viz výše – body 5), 8)

Schváleno PČLnK dne 1.12.2015

