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BEST PRACTICE TEMPLATE  
Jedným z výsledkov CIRCULAR SKILLS je vypracovanie inteligentných praktických 
metód výučby a tréningu obehových zručností v Európe, ktoré sú založené na spoločne 
vyvinutom a testovanom nástroji hodnotenia. Tento hodnotiaci hárok pomôže 
pedagógom a odborníkom z praxe identifikovať a rozvíjať zameranie na princípy 
obehového hospodárstva.  
  

Všeobecná informácia:  

1. Názov praxe  

2. Organizácia a krajina   

3. Vzdelávacia skupina/Cieľová skupina  

o Vek   

o všeobecný/špecifický odbor  

4. Kontext / učebné prostredie  

o formálne alebo neformálne vzdelávanie; inštitúcia odborného vzdelávania 

o odborné vzdelávanie a príprava - učenie sa na pracovisku atď.  

5. Potreba, na ktorú sa vzťahuje osvedčený postup  

6. Vzdelávací postoj   

o  vedomosti?  

o zručnosti? 

o správanie?  

o postoje?  

7. Methóda-Prístup – typ activity – vzdelávacia hodina   

8. Materiál potrebný k vyučovaniu?  

9. Evaluation and description o  Aká reflexia je zahrnutá v praxis – spätné 
zopakovanie   

o Ako sa hodnotia vzdelávacie výstupy z dobrej praxe? – zozbieraním 
skúsenosti z jej uplatnenia   

o Akú spätnú väzbu ste získali z použitia praxe? Potreba pokračovať v 
zavádzaní vzdelávania  

10. Prenos dobrej praxe – je možné adaptovať pre vsetky oblasti VET vzdelávania  
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EVALUATION GRID for CE vzdelávaciu prax  

  

Multidisciplinárny aspekt  

Ako je prax založená na spolupráci a 
inkluzívnosti?  

  

Ako metóda integruje interdisciplinárny 
prístup k riešeniu problémov a cirkulárnosť?  

  

Má prax holistický prístup ku cirklarite? 
Prosím popíšte.  

  

Skutočný život a relevancie/aspekty  

Na akých miestnych potrebách je prax 
založená?  

  

Ako metodika integruje prípady z reálneho 
života do výučby?  

  

Ako môžu žiaci preniesť vedomosti do 
svojho každodenného pracovného 
kontextu? 

  

Vzdelávací kontext  
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Ako metóda stimuluje kritické myslenie u 
študentov?  

  

Ako spochybňuje metóda zaužívané 
predstavy o ekonomike?  

  

Ktoré kreatívne alebo inovatívne prvky sú 
zahrnuté v praxi? (napr. hry, simulácie, 
dizajnové myslenie atď.)  

  

Flexibilita/Všestrannosť  

Ako prax dáva obehové hospodárstvo do 
kontextu udržateľnosti?  

  

Ako sú postupy orientované na výsledok a 
na proces?  

  

Aké hodnoty sa učia v praxi?    

  
 
 
Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, 
ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné 
použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté. 


