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ASSESS 
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Sebahodnotenie 
Čo to je, ako na to, výhody 

plán lekcie 
EQF úroveň 5 
Jednotka vzdel.výst 

ASSESS 1 & 2 
Ciele	
• Vedieť, kedy použiť sebahodnotenie 
• Vedieť, ako usmerniť sebahodnotenie stavebných zručností pomocou 

jednotiek vzdelávacích výstupov, kritérií a ukazovateľov, počas učenia 
• Vysvetliť, ako a prečo by mal profesionálny staviteľ kontrolovať / hodnotiť 

stavebné zručnosti 
• Pochopiť, prečo a ako sa každý deň sebahodnotiť v pozícii trénera 
• Samohodnotiť vlastné vzdelávanie v tomto kurze 
Metódy	
• Účastníci vytvoria svoje vlastné nástroje / tabuľku na sebahodnotenie čoho? 
• Účastníci si navzájom otestujú svoje nástroje 
• Zdieľanie 

Školiteľ  
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1-2H 
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- Rozdiel (čo, prečo) a podobnosti (ako) sebahodnotenia a spätnej väzby 
- Sebahodnotenie ako učiaceho sa 

o sebahodnotenie posilňuje učenie a sebadôveru 
o ako viesť študentov pri sebahodnotení 
o prepojenie sebahodnotenia s cieľmi výučby a záväzkami  
o nástroje na sebahodnotenie zručností 

- Sebahodnotenie ako stavebník: kontrola kvality výroby a práce s 
nespracovanými materiálmi 

- Sebahodnotenie ako tréner 

Dokumenty 
 
 
 
 
 
 
Vybavenie 
- flipčart & 

fixky 
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1. Školiteľ predstaví 3 aspekty (sebahodnotenie ako učiaceho sa, staviteľa, 
trénera) a zdieľanie skúseností s každým účastníkom. Ex: Požiadali ste 
niekedy študentov, aby sa sami ohodnotili a aby ohodnotili svoju stavbu? 
Príbeh... 

2. Cvičenie 
- Každý účastník vytvorí svoj hodnotiaci nástroj a tabuľku na 

sebahodnotenia, prispôsobenú predchádzajúcej aktivite v kurze a vo 
vzťahu k učebnému cieľu tejto aktivity (20 min.) 

- Vo dvojiciach si účastníci navzájom vyskúšajú svoje nástroje (xx min) 
- Účastník sa podelí o názory (silné a slabé stránky) na rôzne vytvorené 

nástroje a ich kapacitu na zlepšenie schopnosti učenia sa, vyučovania 
a hodnotenia (xx min) 

3. Diskusia vedená trénerom o potrebe kontroly kvality stavebníkom v 
stavebníctve 
- používanie kľúčových slov ako zodpovednosť, sebadôvera, 

dôveryhodnosť, samostatnosť, sloboda, záruka, dôvera ... 
- zohľadnenie národných predpisov pre pracovné postupy 
- osvedčenie = je trojuholník medzi učiacim sa / budúcim 

zamestnávateľom / poskytovateľom odbornej prípravy 
Príprava 
-  

 


