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Rekapitulácia 

 Racionálny prístup: primeranosť, dosiahnuteľnosť, merateľnosť 

 Jednotka vzdelávacích výstupov: konzistentnosť, zmysluplnosť, štruktúrovanosť 

 Vzdelávacie výstupy: zrozumiteľnosť, jednoznačnosť, konkrétnosť 

 Orientované na učiaceho sa a jeho potreby 

 

Všetko so všetkým súvisí!  Dobre nastavené hodnotenie: 

 

 Ovplyvňuje samotné vzdelávacie aktivity 

 Informuje učiaceho sa 

 Zabezpečuje kvalitu mobility 



Hodnotenie VV – neoddeliteľná súčasť 
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VV 
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Nastavenie hodnotenia 

Obsah mobility: 
jednotky VV/VV 

Plán hodnotenia 

Kritériá 

Nástroje 
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Požiadavky na „kvalitu“ hodnotenia 

 Presnosť, precíznosť: každé vykonané hodnotenie musí  byť presné a precízne 

 Platnosť: test alebo metóda hodnotenie musí byť vhodný na svoj účel, či meria 
potrebné vedomosti, zručnosti alebo kompetencie jednotlivca 

 Spoľahlivosť: všetci zúčastnení budú jasne informovaní o cieľoch vzdelávania a prípravy, 
kritériách hodnotenia a podmienkach hodnotenia 

 Spravodlivosť: primeranosť vzdelávacím cieľom, účelu 

 Praktickosť: podiel  času hodnotenia na celkovom vzdelávacom čase, ľahké použitie, 
administratívnu účinnosť a ďalšie faktory 

 

 

 



Metódy a nástroje hodnotenia 

 Ústna metóda – skúšanému sa priamo kladú otázky. Jednotlivci majú istú voľnosť 
vo vyjadrovaní a šancu opraviť svoju odpoveď. Nástroje: ústna skúška 
(monologická), interview a pod. 

 Písomné – písomné vyjadrenie nadobudnutých vedomostí. Nástroje: správy, testy, 
eseje, matematické úlohy a príklady, kreslia sa výkresy, atď. 

 Praktické skúšanie – preskúšanie najmä kompetencií a zručností, ktoré sa týkajú 
praktického výkonu. Je základom všade tam, kde jednotlivec musí preukázať 
praktickú výkonnosť pri plnení uloženej úlohy.  

 



Možné kombinovanie: 
Hodnotenie s prevahou 
teoretického zamerania 
Hodnotenie s prevahou 
praktického zamerania 
Hodnotenie zamerané 

na kompetencie 



Kritériá hodnotenia 

Kritériá hodnotenia zisťujú, či jednotlivec výkon zvládol alebo nie – v súlade s nastaveným 
štandardom (→ vzdelávacie výstupy, jednotka vzdelávacích výstupov).  

Kritériá hodnotenia môžeme formulovať takto: 

 vetou (napr. “Zvolil vhodný merací prostriedok pre zadané meranie“); 

 slovom (napr. „Konkrétnosť“; „Bezchybnosť“);  

 slovným spojením ( napr. „Presnosť vyjadrovania“; „Samostatnosť prejavu“); 

 iné. 

Kritériá musia byť natoľko konkrétne, aby rôzni skúšajúci dospeli k porovnateľným 
výsledkom hodnotenia výkonov jednotlivca, aby sa zabezpečila objektívnosť 
a spravodlivosť hodnotenia. 
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Komplexné 



M.O.T.O SLEDOVANIE POKROKU 



Užitočné odkazy 

 Jednotky výsledků učení a vzdělávací moduly na podporu mobility v rámci ECVET: 
http://www.nuov.cz/uploads/KURIKULUM/jednotky_vysledku_uceni_na_web.pdf  

 Európsky kvalifikačný rámec: 
https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page 

 Slovenský kvalifikačný rámec: 
https://www.minedu.sk/data/files/289_Narodny%20kvalifikacny%20ramec%20SR_
final.pdf 

 ECVET projekty: http://www.ecvet-projects.eu/ 

 SAAIC – ECVET: http://www.erasmusplus.sk/ecvet/index.php?sw=3&log=0  
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ. 

alexandra.junaskova@saaic.sk  


