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JUMP! Hodnotenie a učenie sa ASSESS celok 1 
 

Vzdelávacie výstupy                                                                          Úroveň 5 

ZODPOVEDNOSŤ A SAMOSTATNOSŤ 
Absolvent zvláda: 
o Podporovať rast študentov 
o Viesť skupinovú reflexiu, spätnú väzbu a posúdenie 
o Byť si vedomí toho, že zostavenie hodnotenia je kľúčové, treba sa vyhnúť hierarchii 
o Pracovať s paradoxom: redukovať stres, aby študenti dali zo seba to najlepšie – budovať dôveru cez náročnosť zadaní 
o Vnímať reakciu študenta, prijať jeho spätnú väzbu a reagovať na ňu primeraným spôsobom 
o Rozvíjať a podporovať sebavedomie študentov; aby boli hrdí na to, čo sa naučili a urobili 
o Pozorovať a analyzovať schopnosti skupiny (organizácia, silné a slabé stránky, ...) 
o Rozlišovať medzi jednotlivcami a skupinou  
o Zaistiť, aby si študenti počas celého kurzu uvedomovali, čo sa naučili a čo bolo pre nich dôležité 
o Využiť spätnú väzbu o školeniach, skúškach, školiteľoch a hodnotiacich na zlepšenie výučby a úpravu kurzov a skúšok 

 

VEDOMOSTI ZRUČNOSTI 
Absolvent vie: 
DÔVOD VYTVORENIA BEZPEČNÉHO A PRIAZNIVÉHO MIESTA 
NA HODNOTENIE  
o Dôležitosť spôsobu zostavovania hodnotenia: 

posudzovanie prístupu, posilnenie sebavedomia, 
rovnosti a inklúzie, vyhýbanie sa hierarchiám 

o Čo je emocionálna bezpečnosť, odkiaľ pochádza a ako ju 
môžeme podporiť (viac v module TEACH) 

o Limity meracej schopnosti  
o Rozpoznanie mäkkých zručností, ocenenie rozmanitosti, 

venovanie pozornosti špeciálnym potrebám 
o Ako je učenie sa prepojené s hodnotením alebo spätnou 

väzbou 
 
DÔVODY HODNOTENIA ŠTUDENTSKÝCH VÝSLEDKOV 
o Sebahodnotenie, hodnotenie vlastnej úrovne a pokroku 
o Hodnotenie na rozpoznanie profesionálnych výsledkov aj 

bez tréningu 
o Testovacie situácie ako stimuly pre učenie a zamestnanie 
o Hodnotenie s cieľom zaručiť kvalitu a bezpečnosť 

stavebných procesov a výstupov 
 

ROZŠÍRENÉ PROCESY: REFLEXIU, SPÄTNÚ VÄZBU, 
HODNOTENIE 
o Reflexia, cykly zamyslenia, reflektívne správy 
o Spätná väzba v živých systémoch 
o Spätná väzba medzi ľuďmi, ako dávať a ako prijímať 

spätnú väzbu 
o 360-stupňové hodnotenie učebného procesu: kvôli 

zlepšeniu sa školiteľa, školiaceho centra, pracoviska, 
skúšok; kategórie spätnej väzby a nástrojov; typy 
hodnotenia a situácie hodnotenia; monitorovanie 
testovacích otázok (% správnych odpovedí), ... 

Absolvent zvláda: 
o Ako školiteľ, robiť si každodenné sebahodnotenie 
o Na začiatku dňa alebo kurzu jasne určiť ciele pre skupinu 

a jednotlivcov 
o Vyzvať študentov, aby sa vyjadrili 
o Vyzvať študentov/ vytvoriť pre nich priestor, aby kládli 

otázky a odpovedali (môže byť online) 
o Ak nastanú problémy, vyhradiť čas na individuálne 

rozhovory 
o  Používať rekapituláciu: pravidelne sa vracať späť k 

naučenému a dosiahnutému 
o  Vyzvať každého k spoločnému zhodnoteniu dňa/kurz (v 

záverečnom kruhu) 
 
o Dať spätnú väzbu: skupine alebo jednotlivcovi; na konci 

cvičenia, dňa alebo kurzu ; písomnú alebo ústnu 
o Ceniť si rôznorodosť a mäkké zručnosti 
 
o Viesť proces sebahodnotenia po vykonanej práci 
o Vyzvať každého študenta aby prezentoval svoju prácu a 

hodnotiť ju, kým ostatní počúvajú 
o Viesť proces kolektívneho hodnotenia práce 

 
o Vytvoriť situácie na zamyslenie sa. Viesť hlbšie úvahy a  

požadovať tvorivé reflektívne správy  
 
o Vytvoriť rámec spätnej väzby pre kurz alebo skúšky 
o Použiť motivačné metódy na vyžiadanie spätnej väzby, 

individuálnej alebo kolektívnej, ústnej alebo písomnej, 
od študentov a kolegov: 
- O učení sa 
- O učení a podmienkach 

o Spracovať spätnú väzbu 
 

 


