
 
 

Prihláška pre hodnotiteľov 

Osobné údaje  

Titul    

Krstné meno  

Priezvisko  

 Žena               Muž  

Dátum narodenia:  

Národnosť:  

Adresa:  

Telefón:  

E-mail:  

Fotka:  

Inštitucionálny a odborný profil 

Názov organizácie:  

Pozícia:  

Pracovisko:  

Adresa (oddelenia / organizácie):  

Typ organizácie (zaškrtnite najvhodnejšie):  

Poskytovateľ OVP 

Stredná škola                               

Vysoká škola / výskumné inštitúcie (univerzita, polytechnická, výskumný ústav)  

Školský orgán (národný / regionálny orgán, inšpektorát, akreditačné orgány atď.)  

Odborné / sektorové združenie  
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Podnik                                                                                      

Nezisková organizácia                                            

Živnostník / Na voľnej nohe 

Vzdelávanie dospelých (všeobecné vzdelávanie)  

Poradenská firma  

Ostatné  

 

Ak je vaša inštitúcia poskytovateľom OVP, aká je vaša hlavná oblasť OVP?  

poskytovateľ OVP  počiatočné OVP  

poskytovateľ OVP  ďalšie / kontinuálne OVP  

poskytovateľ OVP  počiatočné aj ďalšie / kontinuálne OVP  

Poskytuje vaša inštitúcia učňovskú prípravu?  

              Áno                             Nie  

Pedagogická prax 

Pedagogická prax:               Áno                             Nie  

Roky skúseností s výučbou:  

Momentálne pracuje ako učiteľ:               Áno                                           Nie  

Hlavné odborné disciplíny / predmety (v tabuľke uveďte ktoré)  
  

1  

2  

3  

4  

Ostatné  
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Skúsenosti so zabezpečovaním kvality a rozvojom kvality riadenia  

Vykonávali ste už hodnotenie?  

Áno                             Nie 

(Hodnotenie práce môže byť napríklad kontrola inštitúcií, vyhodnocovanie školení, hodnotenie 
učiteľov / školiteľov, audity atď.)  

Čo  Kde  Vaša úloha / úlohy  Rok  

1     

2     

3     

4     
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Boli ste Vy alebo Vaša inštitúcia hodnotená?               Áno                             Nie  

Typ hodnotenia  Kým  Popíšte svoju účasť  Rok  

1  
  
  

   

2  
  
  

   

3  
  
  

   

Školenia a certifikácie v oblasti zabezpečovania / riadenia kvality:  

Interný audítor ISO  

Externý audítor ISO  

Interný posudzovateľ EFQM  

Externý hodnotiteľ EFQM  

Q2E „Modulzertifikat NDK Schulqualität" -  
„Basismodul Schulinternes Qualitätsmanagement"  

Iné ukončené vzdelanie:  

 

 

Máte nejaké skúsenosti z nasledujúcich oblastí? 

(Uveďte úroveň znalostí: 1 (výborný), 2 (uspokojivý), 3 (dobrý), 4 (základný), ak nemáte 
žiadnu odbornosť, neoznačujte políčko)  

  Uskutočňovanie rozhovorov  

  Pozorovanie tried / školení  

  Analýza kvantitatívnych údajov  

  Analýza kvalitatívnych údajov  

  Poskytovanie ústnej spätnej väzby  

  Písanie recenzií  

  Hodnotenie práce v cudzom jazyku (uveďte jazyk: )  

  Moderovanie skupín  
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  Riadenie konfliktov  

  Časový manažment  

  Vedecké hodnotenie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy  

 

Ďalšie skúsenosti s hodnotením kvality a vývojom kvality riadenia  

Téma Popíšte svoju účasť  
(Úloha a úlohy)  

Rok  

1    

2    

3    

4    

Expertíza rodovej rovnosti 

Máte nejaké odborné znalosti v oblasti rodovej rovnosti?             

     Áno                             Nie 

Ak áno, opíšte svoje odborné znalosti (povinné):  
 

 Nadnárodné skúsenosti  

Nadnárodné skúsenosti               Áno                             Nie  

Krajina, oblasť  Popis skúseností  

1  

  

 

2  

  

 

3  

  

 

4  
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Jazykové znalosti  

Uveďte svoju úroveň odbornej spôsobilosti: 1 (výborný), 2 (uspokojivý), 3 (dobrý), 4 (základný)  

Jazyk  Čítanie   Rozprávanie  Písanie  Ste schopný vykonať hodnotenie v 
tomto jazyku? (Áno / Nie)  

Materinský jazyk:  

 

 

   

 
    

 
    

 
    

Ďalšie relevantné odborné znalosti  

Uveďte Vaše ďalšie odborné znalosti, dôležité pre prácu hodnotiteľa.  

Označte oblasti, v ktorých ste získali skúsenosti a ohodnoťte úroveň Vašich skúseností na 
škále od 1 (vynikajúca) až 4 (základná). Ak nemáte žiadne odborné znalosti, políčko 
nezaškrtnite. V troch oblastiach, v ktorých máte najväčšie skúsenosti, opíšte, ako ste ich 
získali.  

 Medzikultúrny dialóg  

 Vedenie a poradenstvo  

 Školenie učiteľov / školiteľov  

 Vývoj vyučovacích metód  

 Vývoj školení  

 Vývoj učebných materiálov  

 Spolupráca medzi inštitúciami odborného vzdelávania, podnikmi a / alebo sociálnymi 
partnermi  

 OVP pre znevýhodnené skupiny, označte, ktoré:  

 Ostatné - Špecifikujte:  

 Ostatné - Špecifikujte:  
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Oblasť odbornosti 1  
 

Popis:  

   
  

Oblasť odbornosti 2  
 

Popis:  

  

  

Oblasť odbornosti 3  
 

Popis: 
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Ďalšie zručnosti súvisiace s prácou hodnotiteľa 

Nižšie môžete uviesť ďalšie relevantné zručnosti (osobné zručnosti, sociálne zručnosti, atď.):  

 

  

  

 Pozícia v rámci tímu vzájomného hodnotenia  

Prosím, uveďte, či preferujete byť členom tímu vzájomného hodnotenia u konkrétneho 
poskytovateľa OVP (názov poskytovateľa OVP, meno kontaktnej osoby inštitúcie OVP, prečo 
chcete byť hodnotiteľom v tejto inštitúcií)  

 

  

  

Označte Vašu preferenciu na pozíciu v rámci tímu vzájomného hodnotenia: 

Hodnotiteľ     Áno               Nie 

Koordinátor vzájomného hodnotenia  Áno               Nie  

Odborník na evaluáciu   Áno               Nie 

Medzinárodný hodnotiteľ   Áno               Nie 

 Uveďte krajinu / krajiny:  

 

Odborník na uplatňovanie rodového hľadiska               Áno                     Nie  

  

Súhlasím so zahrnutím mojej prihlášky v Európskom registri hodnotiteľov.  

  

Dátum:  

Miesto:  

Podpis:  

  
 


