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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 

 

 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov s prihliadnutím na aplikáciu inovatívnych metód počas 

trvania projektu. Výmena skúsenosti pri hodnotení žiakov na ekonomických predmetoch. Porovnanie 

dosiahnutých výsledkov žiakov.  

 

 

Kľúčové slová: 

Vzdelávacie výsledky, inovatívne vyučovacie metódy 

 

 

Použité skratky: 

EKO predmety - ekonomické predmety 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Zhodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov z ekonomických predmetov počas trvania 

projektu 

2. Diskusia, výmena skúseností 

3. Odporúčania 

 
Hlavná téma stretnutia:  
Zhodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov vo vyučovacom procese – výmena skúseností, klady 
a nedostatky v hodnotení výsledkov vyučovania EKO predmetov počas trvania projektu 
s prihliadnutím na využívanie inovatívnych vyučovacích metód.  
 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

 
Hodnotenie výkonu žiakov patrí k najzložitejším častiam vzdelávania. Hodnotenie ukazuje do akej 

miery sa nám niečo podarilo alebo nepodarilo, aký prínos to malo pre tie oblasti, ktoré sme chceli 

našou prácou ovplyvniť. 

Členovia klubu v rámci dnešnej diskusie hodnotili prínosy a výhody extra hodín v ekonomických 

predmetoch počas trvania projektu. Jednoznačne sa zhodli na tom, že projekt týkajúci sa zvyšovania 

sa kvality odborného vzdelávania a ekonomických zručností mal pozitívny vplyv na žiakov, ale aj 

vyučujúcich. Zhodnotili, že dotácia hodín v ekonomických predmetoch zlepšila priemer a výsledky  

študentov v ekonomických predmetoch. Po vzájomnej diskusii členovia klubu vyzdvihli pozitívny 

vzťah žiakov k skupinovému vzdelávaniu, spomenuli výhody vyučovania žiakov v menších 

skupinách, čo bolo veľkým prínosom pri riešení rôznych skupinových úloh, projektoch a možností 

využiť moderné trendy vo vzdelávaní. Počas trvania projektu mali vyučujúci viac možností hodnotiť 

žiakov rôznymi metódami, častejšie využívali spätnú väzbu od žiakov, čo viedlo k zvýšenej 

komunikácií medzi učiteľom a žiakom. Vyučujúci mali väčšiu možnosť realizácie praktických hodín 

a tak viac pracovať so žiakmi individuálne aj v skupinách, tvoriť rôzne úlohy, zadania, využívali 

rôzne vyučovacie metódy a následne navzájom zdieľali s ostatnými kolegami nielen v rámci PK, ale 

využívali aj spoluprácu s učiteľmi s iných PK. Na záver sme zhodnotili, že extra hodiny v rámci 

projektu boli prínosom nielen pre žiakov ale aj učiteľov. 

 

  

13. Závery a odporúčania: 
 

Zo stretnutia klubu ekonomických zručností vyplynuli nasledujúce odporúčania: 

• Využívať aj naďalej inovatívne vyučovacie metódy, využívať pozitívne prvky (klady žiaka), 

venovať osobitnú pozornosť metódam hodnotenia  žiakov, 

• Využívať rôzne formy hodnotenia, udržiavať spätnú väzbu so žiakmi, 

• Zdieľať získané informácie  s ostatnými kolegami v rámci PK. 
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