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10. Odkaz   na   webové   sídlo   zverejnenej   
správy   

h�ps://gymzv.edupage.org/a/zlepsujeme-si-zruc 
nos�   

11.   Manažérske   zhrnutie:   
Kľúčové   slová:   
klasifikácia,   funkcia,   didaktická   technika,   prepojenie   teórie   s   praxou,   názornosť,   motivácia,   
informatívnosť,   formatívnosť,   systematizácia,   rozšírenie   vedomostí     
  

Stručná   anotácia:   
Klub   učiteľov   sa   na   gymnáziu   venoval   problematike   FORMATÍVNEHO   HODNOTENIA   a   
sebahodnotenie   v   zmysle   sebareflexie   na   konkrétnych   vyučovacích   hodinách   v   rámci   
prírodovedných   predmetov.  

  
12.   Hlavné   body,   témy   stretnutia,   zhrnutie   priebehu   stretnutia:     

NÁSTROJE   FORMATÍVNEHO   HODNOTENIA   
  

1. Kontrola   uznesenia:   
- navrhnúť,   čo   najvhodnejšie   spôsoby   na   sebahodnotenie   žiakov   na   hodinách   v   daných   

predmetoch   
- uviesť   klady   a   zápory   zvolených   autoreflexných   spôsobov   hodnotenia   pri   zefektívnení   

vyučovania   
- uznesenia   boli   splnené   

  
2. Námety   na   Sebahodnotiace   karty   ako   súčasť   hodnotiacich   nástrojov:   
- pomocou   sebahodnotiacej   karty   vytvárať   motiváciu   a   snahu   žiakov   vzdelávať   sa     
- sebahodnotiace   karty   zameriavať   na   výkony   žiakov   a    na   ich   vlastnú   prácu   
- žiaci   pomocou   sebahodnotiacej   karty   vyjadria   úroveň   vlastného   výkonu,   ktorú   intuitívne   

pociťujú   
- sebahodnotiace   karty   budú   orientované   na   aspekty   úspešnosti   či   neúspešnosti   žiakov   z   

rôznych   uhlov   pohľadu   
  

3. Uznesenia,   odporúčania,   záver:   
- použitie   sebahodnotiacich   kariet   na   hodinách   je   nevyhnutná   na   prehlbovanie   záujmu   o   

prírodovedné   predmety   nielen   vedomosti,   ale   aj   nadobudnutie   zručnosti   kriticky   hodnotiť   
vlastný   výkony   

- sebahodnotiace   karty   pomôžu   na   hodinách   efektívnejšie   rozvíjať   prírodovednú   gramotnosť   
žiakov   a   súčasne   plnia   aj   spätnú   väzby   pre   pedagóga   

- v   prípade   všednosti   -   stereotypu   sebahodnotiacich   kariet   s   pomocou   žiakov   vyhľadáme   iné   
alternatívy,   nakoľko   si   osvoja   kritickú   sebareflexiu   



  

  

Príloha:   

Prezenčná   listina   zo   stretnutia   pedagogického   klubu   

  

Uznesenia:   
- pripraviť   najefektívnejšie   formy   na   sebahodnotiace   karty   
- zvoliť   čo   najvhodnejšie   otázky   pomocou   ktorých   žiaci   kriticky   ohodnotia   vlastné   výkony,   

či   prácu   na   hodine   
13.   Závery   a odporúčania:   
Odporúčania:   

- použitie   a   aplikácia   sebahodnotiacich   kariet   na   hodinách   je   prínosom   pre   pedagóga,   pretože   
prehlbuje   kritické   postoje   žiaka   ku   svojim   vlastným   výkonom,   ale   je   súčasne   aj   spätnou   
väzbou   pre   učiteľa   

- je   nevyhnutné   mať   pripravené   alternatívne   formy   pre   sebahodnotiace   karty,   pričom   je   
dôležité   úzko   spolupracovať   s   názormi   žiakov,   keďže   sa   jedná   o   ich   vlastnú   sebareflexiu   

  
        Záver:   

- použitie   a   aplikácia   sebahodnotiacich   kariet   na   hodinách   je   nevyhnutná   na   motiváciu   a   
snahu   žiakov   vzdelávať   sa,   pretože   prehlbujeme   nielen   vedomosti,   ale   aj   zručnosti   
kritického   myslenia,   súčasne   motivujueme   žiakov   k   prirodzenému   osvojeniu   prírodovednej   
gramotnosti     
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