
Tab.13 Hodnotiace kritériá podľa kompetenčného profilu učiteľa (Babiaková, S., 2008b, s. 16) 

Kritériá autoevalvácie učiteľa vo vzťahu k žiakovi: Rozhodne  

áno ++ 

Áno  

+ 

Nie 

- 

Rozhodne  

nie - - 

Viem diagnostikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiakov.      

Viem stanoviť učebné ciele orientované na žiaka.     

Viem motivovať žiakov k učeniu.     

Viem nadviazať kontakt so žiakmi.     

Kladiem žiakom zrozumiteľné inštrukcie pre činnosť.     

Rozvíjam vyššie úrovne poznávania žiakov, logické myslenie, 

kritické myslenie, analýzu, tvorivosť. 

    

Viem pripraviť diferencované úlohy pre žiakov so špecifickými 

potrebami. 

    

Rozvíjam personálne zručnosti žiakov (samostatnosť, 

zodpovednosť, sebadôveru, sebahodnotenie, sebaúctu, 

sebamotiváciu...) 

    

Rozvíjam sociálne zručnosti žiakov (spoluprácu a kooperáciu, 

empatiu, vzájomnú pomoc, komunikáciu...)  

    

Dodržiavam pravidlá hodnotenia žiakov, priebežne hodnotím 

snahu, výkon a pokrok žiaka. 

    

Viem stanoviť kritériá hodnotenia a sumatívne hodnotiť žiaka.     

Rešpektujem názory žiakov, podporujem ich vyjadrovanie.     

Viem riešiť konflikty v triede.     

Som žiakmi akceptovaný/á, mám prirodzenú autoritu.     

Kritériá autoevalvácie učiteľa vo vzťahu k edukačnému procesu:     

Viem pracovať so školským vzdelávacím programom (ŠkVP).     

Viem stanoviť edukačné ciele vo väzbe na ŠkVP a učebné osnovy.     

Viem vybrať obsah edukácie, metódy, formy a ostatné prostriedky 

edukácie v náväznosti na zvolené ciele. 

    

Viem využívať didaktickú techniku a ostatné didaktické pomôcky 

efektívne. 

    

Využívam zážitkové učenie, kooperatívne učenie a iné formy 

sociálneho učenia. 

    

Viem odhadnúť dĺžku trvania učebných aktivít a úloh.     

Viem spracovať funkčný projekt vyučovacej hodiny.     

Vytváram dobrú klímu v triede.     

Kritériá autoevalvácie učiteľa vo vzťahu k sebarozvoju:     

Dokážem hodnotiť a reflektovať svoj edukačný proces a svoje 

správanie. Poznám svoje silné a slabé stránky. 

    

Dokážem spolupracovať s kolegami a vedením školy.     

Zvládam prípadnú kritiku zo strany kolegu alebo nadriadeného.     

Viem spolupracovať pri tvorbe školského vzdelávacieho programu.     



Dokážem plánovať svoj profesijný rast.     

Absolvujem rôzne formy kontinuálneho profesijného vzdelávania 

s cieľom zlepšovať edukáciu. 

    

Dokážem nové vedomosti a zručnosti v škole implementovať 

prostredníctvom metodického združenia alebo predmetovej 

komisie. 

    

Využívam IKT v profesijnom rozvoji a v edukácii.     

Viem pracovať v tíme.     

Podieľam sa na zavádzaní zmien alebo inovácií v škole.     

Podieľam sa na tvorbe alebo realizácii projektov.     

Darí sa mi efektívne komunikovať s rodičmi žiakov.     

Viem komunikovať s inými organizáciami a okolím školy.      

Kritériá autoevalvácie učiteľa vo vzťahu k normám a pracovnému 

správaniu: 

    

Vediem správne pedagogickú dokumentáciu.     

Dodržiavam Zákonník práce, vnútorný pracovný poriadok školy, 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pracovný čas... 

    

Zúčastňujem sa pracovných a pedagogických porád.     

Podieľam sa na organizovaní a realizácii aktivít po vyučovaní 

(krúžky, akadémie, vystúpenia, verejnoprospešné činnosti...).  

    

 

 


