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ÚVODEM
Vzdělávací program „Rozvoj klíčových kompetencí dospělých prostřednictvím inovativního
programu spotřebitelského vzdělávání“ je výstupem projektu ERASMUS+, jehož cílem je
rozšířit nabídku programů vzdělávání pro nezaměstnané do 29 let s nízkou úrovní zručností
nebo nízkou kvalifikací. Obsahem a metodickým zpracováním je program využitelný i pro žáky
základních a středních škol.
Program tvoří deset případových studií zč života spotrebitelů v tržní ekonomice, deset
vyučovacích hodin a dopĺňuje ho metodika hodnocení rozvoje spoločenských a občanských
kompetencí a komunikace v mateřském jazyce. Hodnocení rozvoje klíčových kompetencí je
inovativní tím, že posilňuje formativní hodnocení učitelů o sebehodnocení žáků, tak aby
kriticky vnímali proces vlastního učení. Učitel ei pro efektivní hodnocení tvoří vlastní nástroje
na měření výkonů žáků a na sebehodnocení žáků využívá aktivizační metody.
Za kolektiv autorů, kteří tvořili metodiku hodnocení Mgr. Božena Stašenková, PhD.,
koordinátorka projektu
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METODIKA OVĚŘOVÁNÍ ROZVOJE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE: KOUPIT ČI NEKOUPIT?
Autor

Mgr. Božena Stašenková, PhD.,

Název

Chování spotřebitele: Koupit či nekoupit?
Nebo nejdříve trochu ušetřit a pak koupit?

Hodnocení rozvoje klíčových kompetencí se bude lišit v každém předmětu. Žáci potřebují být
součástí hodnocení, aby se probudil jejich zájem, ochota diskutovat a sdílet názory, myslet a
vyjadřovat stanoviska a názory a přijímat rozhodnutí.
Výhodou je, pokud si učitel je schopen vytvořit vlastní nástroje pro měření a hodnocení úrovně
rozvoje klíčových kompetencí, které splňují požadavky validity a reliability. Bez platných a
spolehlivých nástrojů a vhodných indikátorů nelze posoudit, zda klíčové kompetence byly
rozvíjeny, a v jaké kvalitě. Cíle rozvoje klíčových kompetencí při formativním hodnocení musí
být měřitelné v konkrétních výkonech žáků, aby potvrdili získávání znalostí, dovedností a
postojů žáků.
Problémem měření rozvoje klíčových kompetencí je často snaha učitelů dosáhnout co nejvíce
výsledků. Stanovení velkého počtu výsledků v rozvoji klíčových kompetencí vede k tomu, že
je nedokážeme všechny sledovat a vyhodnocovat. Doporučujeme, aby si učitel určil nejvýše
dvě klíčové kompetence, které blíže specifikuje do jednodušších subkompetencií a
operacionalizuje do konkrétních výkonů žáků.
Při dosahování cílů musí učitel počítat s různými bariérami, a ne vždy pozitivním postoji žáků.
Doporučuje se, aby žáky zapojoval do samotného procesu hodnocení a umožnil jim poznávat
a porovnávat svůj osobní rozvoj v učení.
Na hodnocení rozvoje klíčových kompetencí doporučujeme využít strukturované pozorování,
ve kterém si učitel předem připraví co a jak bude pozorovat a jak to bude zaznamenávat.
Pozorovací protokol je jednoduchý záznam, který zobrazuje tři různé úrovně kvality rozvoje
klíčových kompetencí žáka požadovaných výkonů žáků. Učitel si záznam podle potřeby
aktualizuje a upraví.
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A. Vzdělávací cíl: Schopnost změnit spotřebitelské chování na méně konzumní způsob
(Sociální a občanské schopnosti)

HODNOCENÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A OBČANSKÝCH
KOMPETENCÍ
Výkonová úroveň 1

Výkonová úroveň 2

Výkonová úroveň 3

Identifikuje impulzivní
a vědomé nakupování

Rozlišuje
impulzívní
a vědomé nakupování

Demonstruje príklady
impulzívneho a vědomého
nakupování

Identifikuje používání
palmových výrobků

Analyzuje důsledky používání
palmových výrobků

Identifikuje
konzumního
života

Hodnotí dopady
konzumního způsobu života

Vysvětluje
dopady
používání palmových
výrobků
projevy Charakterizuje
projevy
způsobu konzumního
způsobu
života

Tabulka: Pozorovací tabulka na hodnocení rozvoje společenských a občanských kompetencí

B. Vzdělávací cíl: Schopnot vyjádřit a interpretovat myšlenky ústní formou
(Komunikace v mateřském jazyce)
S cílem rozvíjet klíčové kompetence komunikace v mateřském jazyce už v úvodu vyučovací
hodiny žákům představíme cíl v rozvoji verbálního a neverbálního projevu. Zdůrazníme, že se
učíme jeden od druhého pozorováním a zpětným porovnáváním vlastní komunikace s
komunikací jiných lidí.
HODNOCENÍ ROZVOJE KOMUNIKACE V MATEŘSKÉM JAZYCE
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Výkonová úroveň 1

Výkonová úroveň 2

Výkonová úroveň 3

Do diskuse vstupuje po
požádání

Samostatně se zapojuje do
dikuse

V diskusi dopĺňuje
prezentaci ostatních žáků

Souhlasí nebo
n esouhlasí s ostatními
účastníkmi
Používá základní slovní
zásobu

Vyjadřuje vlastní názory

Vyjadřuje a zdůvodnuje
vlastní názory

Používá
zásobu

Používa odborné výrazy

širší

slovní

C. Vzdělávací cíl: Schopnost změnit spotřebitelské chování na méně konzumní způsob
(Sociální a občanské schopnosti)
SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ
Pro žáky je důležité znát vlastní pokroky v učení. Jedním z efektivních způsobů, jak toho
dosáhnout, je umožnit žákům, aby pravidelně hodnotili vlastní výkony v učení. Žáci dostanou
zpětnou vazbu o svých aktivitách během vyučování a hodnocení vlastních výkonů což přispěje
k motivaci žáků do učení.

VÝSTUPNÍ KARTA
Rozdejte žákům malé kousky papíru nebo kartičky, které žáci vyplní a předají při odchodu ze
třídy. Žáci napíší, jak porozuměli hlavnímu tématu, respektive cíli vyučovací hodiny. Požádejte
žáky, aby na kousky papíru nebo kartičky doplnily informace, které získali během dnešního
vyučování?
1. Které nový pojem sis zapamatoval? Vysvětli ho.
2. Uveď příklad impulzivního nakupování.
3. Co si ochotný změnit ve svém chování, aby si chránil přírodu?
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REKLAMA
Autor

Flavia Cavalero

Název

Reklama

Cíle vzdělávání:
1. Schopnost rozpoznat reklamu a být vůči ní kritický: naučit se nové možnosti (porozumět
tomu, jak je možné naučit se plnit úkoly, které se nikdy neřeší a jak důležité je vědět,
jak na to) (Sociální a osobní základní dovednosti).
Aby bylo možné posoudit rozvoj sociálních a občanských kompetencí, může učitel vytvořit
tabulku, která usnadní hodnocení vložením prvků, které považuje za významné pro účely
samotného hodnocení. Jako příklad:

POSOUZENÍ ROZVOJE
OBČANSKÝCH A SOCIÁLNÍCH KOMPETENCÍ
(jednat odpovědně s omezenými zdroji)
Studenti budou schopni:
Úroveň jedna

Úroveň dva

Úroveň tři

Chápe, že reklama mění
realitu s cílem vylepšit
kvalitu výrobku

Chápe, že reklama mění realitu,
aby vylepšila kvalitu výrobku, a
ví, jak se to dělá

Popisuje různé typy reklamy
založené na distribučních
kanálech (TV, rádio, tisk,
bilboardy...)

Ví, které různé strategie se
používají na základě
přenosových kanálů, pokud jsou
nápomocny

Chápe, že reklama mění
realitu, aby vylepšila kvalitu
výrobku, a rozpozná, jak to
dělá, a chápe základní
strategii
Ví, jaké různé strategie se
používají na základě
přenosových kanálů a ví, jak
funguje reklama (jaké jsou
základní mechanismy, jako je
použití barev, hudby...)
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Vysvětluje rozdíly mezi
typy reklamy za pomoci
získaných poznatků

Využije některé znalosti získané
při zkoumání reklam

Na základě znalostí získaných
v průběhu předmětu je
schopen samostatně
analyzovat reklamy. Zná
rozdíly
a je schopen dekódovat
reklamu
Tabulka: Pozorovací list pro hodnocení sociálních a občanských kompetencí.
Vzdělávací cíle:
Schopnost vyjádřit názory, zkušenosti a postoje (Komunikace v mateřském jazyce)

POSOUZENÍ ROZVOJE
KOMUNIKACE V MATEŘSKÉM JAZYCE
(formulace ústních a písemných argumentů)
Studenti budou schopni:
Úroveň jedna

Úroveň dva

Úroveň tři

Účastní se diskuse na dotaz,
ačkoli student používá
špatnou slovní zásobu v
rodném jazyce

Dobrovolně se účastní diskuse,
aby výrazně zlepšil své
komunikační schopnosti

Aktivně se účastní diskuse a
vytváří je schopen uvést i
vlastní nové nápady

Předává informace i
ostatním studentům

Podělí se o informace a názory
ostatním studentům a učitelům,
ale pouze ty, které si osvojil

Vyjadřuje názor, zkušenosti
a postoje méně
uspořádaným způsobem

Jednotným způsobem vyjadřuje
názor, zkušenosti a postoje

Předává zkušenosti ostatním
lidem a učitelům. Je schopen
odůvodnit své názory, a to za
pomoci dalších materiálů
Je schopen vysvětlit, co se
naučil, vyhledávat a
zpracovávat informace a je
schopen rozpoznat smysl
reklamy

Tabulka: Pozorovací list pro hodnocení komunikace v mateřském jazyce
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Pro posouzení vývoje komunikace v mateřském jazyce alternativně se navrhuje použít
studentský LOGBOOK.
Deník LOGBOOK je záznamem studentské reflexe, která musí být vyplněna během lekce.
Studenti jsou vyzváni k doplnění svého deníku svými vlastními poznatky:
-

Jak jsem přispěl k práci skupiny?

-

Předložil jsem své názory?

-

Co považuji za užitečné na základě znalostí, dovedností a zkušeností dnešní lekce?

Pro studenty je důležité myslet na vlastní pokrok v učení. Jeden velmi efektivní způsob, jak
toho dosáhnout, je průběžně vyhodnocovat co se naučili a zda si uvědomili své silné a slabé
stránky.
Lektor sdělí zpětnou vazbu ze zjištěneho pozorování a to, zda se mu povedlo naplnit plány
směrem k rozvoji daných znalostí. Studenti tím získají zpětnou vazbu na svoji činnost s
důrazem na své silné a slabé stránky v učení, což by pro ně mohlo být motivací pro další osobní
rozvoj.
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NÁKUP POTRAVIN – CO SE NAUČÍŠ DOMA
Autor

Mgr. Božena Stašenková, PhD.

Název

Nákup potravin – Co se naučíš doma

Kvalitu vzdělávání není možné posoudit bez vhodné metodiky zaměřené na rozvoj klíčových
kompetencí a bez adekvátních nástrojů hodnocení jejich rozvoje. Učitel potřebuje vedět jak
úspěšná je jeho práce jak efektivně naplní cíle vzdělávání a jak účelně využije všechny
prostředky, metody a formy tohoto vzdělávání.
Pro hodnocení kvality potřebujeme spolehlivé nástroje na měření. Zároveň najít a ovšřit
spolehlivé indikátory na měření úrovně rozvoje klíčových kompetencí vzdělávaných. Učitel si
sám vytváří tyto nástroje na základě vzdělávacích cílů, vybraného obsahu vzdělávání
a určených klíčových kompetencí, které plánuje rozvíjet.
Nástroje hodnocení pomáhají učitelovi určit úspěšnost rozvoje klíčových kompetencí. Učitel
vychází z poznání schopností žáků učit se a využívá

pedagogických přístupů na hodnocení

vzdělávacích výstupu žáků. Při plánování hodnocení doporučujeme vycházet z pedagogické
diagnostiky a na základě ní upravit a adaptovat úrovně jednotlivých výkonů žáků.
Jako často využívanou metodu na hodnocení úrovně rozvoje klíčových kompetencí žáků
doporučujeme pozorování. Účelem hodnocení založeného na pozorovaní je zjstit co žáci
získali během vyučovací hodiny a zda výstupy žáků (vědomosti, schopnosti, postoje) a jejich
interakce odpovídají stanoveným cílům. Pozorovací část má jednoduchou strukturu, ve které
vybrané ukazatee představují tři různé úrovně kvality rozvoje klíčových kompetencí žáka

A. Vzdělávací cíl- Schopnost využívat opatření na ochranu spotřebitele při označování
potravin (Společenské a občanské kompetence)
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HODNOCENÍ ROZVOJE SPOLEČENSKÝCH A OBČANSKÝCH
KOMPETENCÍ
Výkonná úroveň 1

Výkonna úroveň 2

Výkonná úroveň 3

Uvědomuje si některé
důsledky mezi
označováním potravin a
zdravím
Vysvětluje povinné
pravidla označování
potravin s potřebnou
pomocí
Vědomosti s podporou
využívá k demonstrování
při označování potravin

Identifikuje
některé
důsledky
mezi
označovaním potravin a
zdravím
Vysvetluje povinné
pravidla označování
potravin

Identifikuje
a zdůvodňuje
následky mezi označovaním
potravin a zdravím
Vysvetluje povinné pravidla k
označování potravin a umí
určit některé právní předpisy

Vědomosti
samostatně Vědomosti
demonstruje
demonstruje
při a vysvětluje při označování
označování potravin
potravin

Tabulka: Pozorovací list na hodnocení rozvoje společenských a občanských kompetencí
B. Vzdělávací cíl – Schopnost vyjádřit názory, zkušenosti a postoje uceleným
a koherentním způsobem (Komunikace v mateřském jazyku)
Hodnotící nástroje mají pomoci určit zda učitel dosahuje vzdělávací cíle a jaký pspěch dosáhli
žáci při rozvoji klíčových kompetencí komunikace v mateřském jazyku. Učitel může na
hodnocení svých výsedků vzdělávávní použít různé pedagogické přístupy. Výkonostní úrovní
1-3 zobrazené indikátory, které jsou rozpracované do jednotlivých výkonných úrovní žáků, od
míň náročných požadavků ke složitějším.. Pozorovnávací tabulku si může učitel rozšířit tak,
aby do ní mohl zaznamenat i jména žáků.
HODNOCENÍ ROZVOJE KOMUNIKACE V MATEŘSKÉM JAZYCE
Výkonná úroveň 1

Do diskuze se zapojí
pouze když je vyzván
Předá zadání a účastní se
diskuze

Výkonná úroveň 2

Výkonná úroveň 3

Dobrovolně se zúčastní
diskuze
Předává zadání a přidáva
vlastní názory

Aktivně se podílí na diskuzi
a má dobré nápady
Předává zadání a zdůvodňuje
vlastní postoje
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Vyjadřuje názory
Vyjadřuje
a zkušenosti o málo
a zkušenosti
srozumitelným způsobem způsobem.

názory Vyjadřuje názory a zkušenosti
uceleným a uceleným
způsobem
vyjadřuje své vlastní postoje

Tabulka: Pozorovací list na hodnocení kompetencí komunikace v mateřském jazyce
C. Vzdělávací cíl-

Schopnost používat opatření na ochranu spotřebitele při

označování potravin (Společenské a občanské kompetence)
Pro žáky je důležité poznat vlastní pokrok v učení. Jedním z efektivních způsobů jak toho
dosáhnout je umožnit žákům aby hodnotili vlastní výkony a identifikovali svoje silné a slabé
stránky. Pro tento účel navrhujeme využít sebehodnocení žáků za pomocí emotikonů. Žáci se
identifikují a porovnávají s uvedenými výkony a emotikony pak vyjadřují svůj souhlas nebo
nesouhlas s uvedeným slovním hodnocením.

ANO

NE

Rozumím důležitosti označování potravin
Uvědomuji si rizika při nepoužívání označování potravin
Dokáži určit povinné označování potravin
Potřebuji se dozvědět víc o označování potravin
Seznámím své přátele a rodinu s označním potravin
Tabulka č.3 Sebehodnocení studentů s emotikonami

D. Vzdělávací cíl - Schopnost vyjádřit názory, zkušenosti a postoje uceleným a
koherentným způsobem (Komunikace v mateřském jazyce)
ANO

NE

Aktivně jsem se zapojil do diskuze
Zapojil jsem se do diskuze když jsem byl vyzván
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Vyjádřil jsem své vlastní názory a zkušenosti
Souhlasil jsem a nebo nesouhlasil s názory ostatních diskutujících
Zlepšuji svoje komunikační schopnosti
Zlepšení komunikace mi pomůže při hledání nové práce
Tabulka: Sebehodnocení studentů za pomoci emotikon
Sebehodnocení doporučujeme používat, aby pomohlo žákům převzít kontrolu nad vlastním
učením a současně jim poskytlo šanci řídit svoje vlastní učení a rozvoj vlastních líčových
kompetencí. Sebevědomí studentů se zvyšuje tím, že přemýšlí o svých úspěších v dalším
vzdělávání. Přispívá to také k rozvoji schopností kritického uvažování a umožňuje žákům
objektívně vyhodnotit svoje vlastní výkony a výkony jiných. Žáci touto formou dostávají
zpětnou vazbu o svých aktivitách, silných a slabých stránkách učení, což je může podpořit při
motivaci pro další vzdělávání. Analýza výsledků učení žáků umožní učitelům přizpůsobit
výuku tak, aby efektivněji dosáhli stanovené cíle v rozvoji klíčových kompetencí.
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RODINNÝ ROZPOČET
Autor

Mgr. Ing. Renata Horáková

Název

Rodinný rozpočet

Nástroje hodnocení musí vzdělavateli pomoci určit, jak úspěšný byl rozvoj klíčových
kompetencí.
Abychom mohli v této lekci posoudit rozvoj sociálních a občanských kompetencí a komunikace
v mateřském jazyce, doporučujeme učiteli použít pozorování.
Pozorovací list je jednoduchá struktura, ve které indikátory ukazují tři různé úrovně
kvalitativního rozvoje klíčových kompetencí studenta.
A. Vzdělávací cíl: porozumět základním finančním koncepcím souvisejícím s
rodinným rozpočtem a vytvořit jednoduchý rodinný rozpočet (sociální a občanské
kompetence: jednat odpovědně s omezenými zdroji)

POSOUZENÍ ROZVOJE
OBČANSKÝCH A SOCIÁLNÍCH KOMPETENCÍ
(jednat odpovědně s omezenými zdroji)
Studenti budou schopni:
Úroveň jedna

Úroveň dva

Úroveň tři

sestavit jednoduchý rodinný
rozpočet s nezbytnou
pomocí, student dokáže
rozpoznat rozdíl mezi
potřebami a přáními

vytvořit jednoduchý rodinný
rozpočet
student dokáže rozpoznat rozdíl
mezi potřebami a přáními a
vyhledat vhodné možnosti úspor
v záporném rozpočtu

sestavit vyrovnaný rodinný
rozpočet student dokáže
rozpoznat rozdíl mezi
potřebami a přáními a
rozhodovat o rozpočtu na
základě dlouhodobých
důsledků
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identifikovat jednoduché
finanční pojmy a termíny
související s rodinným
rozpočtem a interpretovat
základní informace

vysvětlit běžné finanční pojmy a
termíny související s rodinným
rozpočtem a interpretovat
základní informace

vysvětlit běžné finanční
pojmy a termíny související s
rodinným rozpočtem a
aplikovat tuto znalost běžně
používaných finančních
pojmů na reálné situace

rozlišovat mezi dobrými a
špatnými půjčkami (dobré a
špatné důvody vedoucí k
zadlužení)

rozlišovat mezi dobrými a
špatnými půjčkami (dobré a
špatné důvody vedoucí k
zadlužení)
Preferovat vyvážené řízení
rozpočtu a zaujmout negativní
postoj k nezodpovědnému
dluhu.

rozlišovat mezi dobrými a
špatnými půjčkami (dobré a
špatné důvody vedoucí k
zadlužení)
Preferovat vyvážené řízení
rozpočtu a zaujmout
negativní postoj k
nezodpovědnému dluhu.
Motivovat se a vytvářet
úspory.

Tabulka: Pozorovací list na hodnocení rozvoje společenských a občanských kompetencí
B. Vzdělávací cíl: vyjadřovat a prezentovat své vlastní názory a zkušenosti,
vyjadřovat a chápat různé názory (Komunikace v mateřském jazyce: formulovat
ústní a písemné argumenty)

POSOUZENÍ ROZVOJE
KOMUNIKACE V MATEŘSKÉM JAZYCE
(formulace ústních a písemných argumentů)
Studenti budou schopni:
Úroveň jedna

formulovat své myšlenky,
názory v ústní i písemné
formě.

Úroveň dva

jasně a srozumitelně artikulovat
své myšlenky a názory v
každodenních situacích (v
mluvené i psané formě)

Úroveň tři

formulovat své myšlenky,
názory na velmi dobré úrovni
(v mluvené i psané formě)

13
Tento dokument byl vypracován s podporou Evropské komise, odráží však pouze názory autorů a Komise nemůže
nést odpovědnost za jakékoli použití informací v něm obsažených.

Naslouchat ostatním

aktivně naslouchat ostatním

aktivně naslouchat ostatním
při respektování práva na jiný
názor

na požádání sdělit ostatním
svůj názor/nápad

dobrovolně sdělit ostatním svůj
nápad

sebevědomě prezentovat své
názory před skupinou. Je
aktivní.

Tabulka: Pozorovací list na hodnocení kompetencí komunikace v mateřském jazyce
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REKLAMACE
Autor

Mgr. Božena Stašenková, PhD.

Název

Reklamace

Kvalitu vzdělávání není možné posoudit bez vhodné metodiky zaměřené na rozvoj klíčových
kompetencí a bez adekvátních nástrojů hodnocení jejich rozvoje. Učitel potřebuje vedět jak
úspěšná je jeho práce jak efektivně naplní cíle vzdělávání a jak účelně využije všechny
prostředky, metody a formy tohoto vzdělávání.
Pro hodnocení kvality potřebujeme spolehlivé nástroje na měření. Zároveň najít a ovšřit
spolehlivé indikátory na měření úrovně rozvoje klíčových kompetencí vzdělávaných. Učitel si
sám vytváří tyto nástroje na základě vzdělávacích cílů, vybraného obsahu vzdělávání
a určených klíčových kompetencí, které plánuje rozvíjet.
Nástroje hodnocení pomáhají učitelovi určit úspěšnost rozvoje klíčových kompetencí. Učitel
vychází z poznání schopností žáků učit se a využívá

pedagogických přístupů na hodnocení

vzdělávacích výstupu žáků. Při plánování hodnocení doporučujeme vycházet z pedagogické
diagnostiky a na základě ní upravit a adaptovat úrovně jednotlivých výkonů žáků.
Jako často využívanou metodu na hodnocení úrovně rozvoje klíčových kompetencí žáků
doporučujeme pozorování. Účelem hodnocení založeného na pozorovaní je zjstit co žáci
získali během vyučovací hodiny a zda výstupy žáků (vědomosti, schopnosti, postoje) a jejich
interakce odpovídají stanoveným cílům. Pozorovací část má jednoduchou strukturu, ve které
vybrané ukazatele představují tři různé úrovně kvality rozvoje klíčových kompetencí žáka.

A. Schopnost efektivní a konstruktivní komunikace (Komunikace v mateřském jazyce)
Na rozvoj klíčových kompetencí komunikace v mateřském jazyce doporučujeme využít
metodu hraní rolí. Tato metoda umožňuje žákům demonstrovat nápady, představy a pocity
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v simulovaných situacích na základě vlastních zkušeností. Žákům dovoluje zpětně si uvědomit
schopnosti komunikace jiných žáků a porovnávat ji s úrovní vlastní komunikace.
Žákům umožníme hrát roli prodavače a spotřebitele, kteří reklamací řeší vadu prodaného zboží.
Úlohou ostatních žáků je pozorovat jejich počínání a hodnotit jejich schopnosti komunikovat.
Touto metodou umožníme žákům rozvíjet a prakticky zvládnout vlastní komunikační
schopnosti.
Žáky seznámíme s tím, že jejich úlohou bude pozorovat a hodnotit komunikační schopnosti
simulovaných rolí prodavače a spotřebitele. Dřív než žáci začnou hrát své role prodavače
a spotřebitele sdělíme ostatním co bude úkolem jejich pozorování.
V realitě pozorování soustředíme pozornost žáků na přesnější vymezení sledovaných jevů.
Očekávaný rozvoj komunikačních schopností žáků rozpracujeme do konkrétních výkonů žáků
– tzv. indikátorů, které sami slovy popíší.
Na pozorování vypracujeme záznamový list , ve kterém uvedeme pozorované jevy (např.
Srozumitelnost vyjadřovaných požadavků, respektování etických principů a vyjádření
spokojenosti nebo naopak nespokojenosti). Žáci pozorují komunikaci mezi prodavačem
a spotřebitelem, kteří předvádí dané role a po skončení zaznamenají svoje hodnocení do
tabulky, ve které jsou očekávané výkony vyjádřené několika stupni – pokročilý, průměrný
a začátečník.
Pozorováním komunikace mezi spotřebitelem a prodavačem žáci hodnotí schopnosti jiných
a současně se učí porovnávat a hodnotit vlastní komunikační vlastnosti.

Komunikace mezi aktéry hraných rolí

Role prodavače

Role spotřebitele

Srozumitelnost vyjádření požadavků

Pokročilý
průměrný
začátečník
pokročilý
průměrný
začátečník

pokročilý
průměrný
začátečník
pokročilý
průměrný
začátečník

Respektování etických principů
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Vyjádření spokojenosti nebo nespokojenosti

pokročilý
průměrný
začátečník

Pokročilý
průměrný
začátečník

Tabulka č.1 : Pozorovací list žáků

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ

Pro žáky je důležité vidět vlastní pokrok v učení. Jedním z efektivních způsobů jak toho
dosáhnout je umožnit jim aby hodnotili vlastní výkony a uvědomili si svoje silné a slabé
stránky.
K tomuto účelu navrhujeme využít sebehodnocení žáků za pomocí emotikonů. Žáci se
identifikují a porovnávají s uvedenými výkony a za pomocí emotikonů vyjadří svů souhlas
nebo nesouhlas se slovním hodnocením.
Sebehodnocení doporučujeme používat k tomu, aby pomohlo žákům převzít kontrolu nad
vlastním učením a poskytnout jim šanci řídit své vzdělávání a klíčové kompetence.
Sebevědomí studentů se zvyšuje tím, že přemýšli o svých úspěších v dalším vzdělávání.
Přispívá to také k rozvoji schopností kritického uvažování a umožňuje žákům objektívně
vyhodnotit svoje vlastní výkony a výkony jiných.
Žáci touto formou dostávají zpětnou vazbu o svých aktivitách během vzdělávání, silných
a slabých stránkách učení, což může podpořit motivaci pro další sebevzdělávání. Analýza
výsledků učení žáků umožní naopak učitelům přizpůsobit výuku tak, aby efektivněji dosáhli
stanovených cílů v rozvoji klíčových kompetencí.

B. Schopnost řešit reklamace s využitím demokratických pravidel (společenské
a občanské kompetence)
ANO

NE

Sebehodnocení žáka
Dostal jsem nové informace o právech spotřebitele
Potřebuji víc informací o právech spotřebitelů
Budu se víc zajímat o práva
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Začnu využívat svoje práva spotřebitele
Využiji této zkušenosti v různých jiných situacích
Jsem ochotný nadále se vzdělávat
Tabulka č. 2 : Sebehodnocení žáků pomocí emotikonů
Schopnost efektivní a konstruktivní komunikace (komunikace v mateřském jazyce)

ANO

NE

Sebehodnocení žáka
Aktivně jsem se zapojil do diskuze
Zapojil jsem se do diskuze když jsem byl oslovený
Vyjádřil jsem svoje vlastní názory a zkušenosti
Souhlasil jsem anebo nesouhlasil s názory ostatních diskutujících
Chci si zlepšit své komunikační schopnosti
Zlepšení komunikace mi pomůže při hledání práce
Tabulka č. 2 : Sebehodnocení žáků pomocí emotikonu
C. Schopnost řešit reklamace s využitím demokratických pravidel (společenské
a občanské kompetence)
Výstupní lístek
Rozdejte žákům malé kousky papíru nebo papírové kartičky, které žáci vyplní a edevzdají při
odchodu ze třídy. Žáci napíší svými slovy jak porozuměli základní myšlence, která probíhala
během vyučování.
Požádejte žáky, aby kousky papíru nebo kartičky doplnili o tři poznatky, které získali během
vyučování :
1. Znalosti o ochrane spotřebitele, o čem jste v minulosti nevěděli:
2. Znalosti o právech spotřebitele, které z nich Vás překvapily :
3. Znalosti o spotřebitelských právech, které z nich začnete sami uplatňovat :
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ELEKTRONICKÝ OBCHOD
Autor

Konstantia Zogaki

Název

Elektronický obchod

Nástroje hodnocení musí učiteli pomoci určit, jak úspěšný byl rozvoj klíčových kompetencí.
Učitel věří ve schopnost svých studentů učit se a pečlivě využívat řadu pedagogických přístupů
k hodnocení svých výsledků učení.
Abychom zhodnotili vývoj obou kompetencí - Komunikace v mateřském jazyce a Sociální a
občanské kompetence - v této lekci navrhujeme, aby učitel použil POZOROVÁNÍ.
Pozorovací list je jednoduchá struktura, ve které indikátory ukazují tři různé úrovně
kvalitativního rozvoje klíčových kompetencí studenta.¨
A. Cíle vzdělávání: Schopnost využívat opatření na ochranu spotřebitele v
internetovém nakupování (sociální a občanské kompetence)
POSOUZENÍ ROZVOJE
OBČANSKÝCH A SOCIÁLNÍCH KOMPETENCÍ

Úroveň jedna

Je

si

Úroveň dva

vědom

všech Identifikuje

Úroveň tři

některé Identifikuje

a

vysvětlí

důsledků mezi znalostmi důsledky mezi znalostmi důsledky mezi znalostmi práv
práv a ochranou svých práv a ochranou finančního a
práv spotřebitelů
Vysvětluje

rozpočtu

ochranou

jeho

práv

spotřebitelů

povinná Vysvětluje

povinná Vysvětluje intenetový nákup,

podmínky internetového podmínky

internetového pravidla, podmínky a právní

nákupu

s

nezbytnou nákupu

předpisy

pomocí
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Využívá získané znalosti Využívá získané znalosti Využívá získané znalosti při
při

řešení při řešení spotřebitelských řešení

spotřebitelských

problémů

spotřebitelských

problémů a poskytuje příklady

problémů s nezbytnou

v reálném životě

pomocí
Tabulka: Znázorňuje pozorovací list pro posouzení rozvoje občanských a sociálních dovedností

B. Cíle vzdělávání: Schopnost vyjadřovat názory, zkušenosti a postoje jasným a
koherentním způsobem (Komunikace v mateřském jazyce)
POSOUZENÍ ROZVOJE
KOMUNIKACE V MATEŘSKÉM JAZYCE
Úroveň jedna

Úroveň dva

Na požádání se účastní Dobrovoně
diskuse
diskuse

se

Úroveň tři

účastní Aktivně se účastní diskuse a
vytváří dobré nápady

Předává zprávy ostatním Předává
informace
a Předává
informace
a
studentům
přidává názory ostatním zdůvodňuje názory a poznatky
studentům
Vyjadřuje
názor, Uceleně vyjadřuje názor, Vyjadřuje názor, zkušenost a
zkušenosti a postoje méně
zkušenosti a postoje
postoje koherentním, jasným a
uceleným způsobem
stručným způsobem
Tabulka: Pozorovací list pro hodnocení komunikace v mateřském jazyce
Pro posouzení vývoje komunikace v mateřském jazyce doporučujeme alternativně použít
studentský dotazník. Studenti jsou vyzváni k doplnění tří otázek na základě svých vlastních
zjištění:
Otázky

Výborně

Dobře

Téměř dobře

Jak jsem přispěl k práci ve skupině?
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Předložil jsem svůj pohled a své názory?
Nabyl jsem užitečné znalosti, dovednosti a
zkušenosti v dnešní lekci?
Pro studenty je důležité myslet na vlastní pokrok v učení. Jedním z velmi účinných způsobů,
jak toho dosáhnout, je průběžně vyhodnocovat svůj vlastní výkon a identifikovat jejich silné a
slabé stránky.
Učitel použije zpětnou vazbu z pozorování k plánování cílů rozvoje klíčových kompetencí.
Studenti získají zpětnou vazbu o svých aktivitách, jejich silných a slabých stránkách v učení,
což by mohlo být motivací pro jejich další rozvoj.
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SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
Autor

Mgr. Ing. Renata Horáková

Název

Služby elektronických komunikací

Nástroje hodnocení musí vzdělavateli pomoci určit, jak úspěšný byl rozvoj klíčových
kompetencí.
Abychom mohli v této lekci posoudit rozvoj sociálních a občanských kompetencí a komunikace
v mateřském jazyce, doporučujeme vzdělavateli použít pozorování.
Pozorovací list je jednoduchá struktura, ve které indikátory ukazují tři různé úrovně
kvalitativního rozvoje klíčových kompetencí studenta.
A. Cíl vzdělávání: používat opatření na ochranu spotřebitele v oblasti elektronických
komunikačních služeb, mimo jiné s pomocí mimosoudních orgánů (sociální a
občanské kompetence: schopnost řešit konflikt při dodržování demokratických
zásad).

Pozorovací listy:
POSOUZENÍ ROZVOJE
OBČANSKÝCH A SOCIÁLNÍCH KOMPETENCÍ
(Schopnost řešit konflikty s respektem k demokratickým principům)
Studenti budou schopni:
Úroveň jedna

Úroveň dva

Úroveň tři

vyjmenovat základní práva

vysvětlit práva spotřebitelů ze

vysvětlit práva spotřebitelů ze

spotřebitelů ze smluv o

smluv o poskytování služeb

smluv o poskytování služeb

poskytování služeb

elektronických komunikací

elektronických komunikací a

elektronických komunikací

aktivně prosazovat tato práva
spotřebitelů vůči silnějšímu
smluvnímu partnerovi
(poskytovateli služeb
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elektronických komunikací) v
každodenním životě (nebýt
pasivní)
vyhledat orgány pro

vyhledat orgány pro

vyhledat orgány pro

mimosoudní řešení sporů

mimosoudní řešení sporů

mimosoudní řešení sporů

příslušné pro různé typy

příslušné pro různé typy

příslušné pro různé typy

spotřebitelských smluv

spotřebitelských smluv a

spotřebitelských smluv a

vysvětlit výhody a nevýhody

vysvětlit výhody a nevýhody

alternativního řešení sporů

alternativního řešení sporů
Student bude preferovat
metody ADR.

řešit problémy (zejména

samostatně řešit jednodušší

Samostatně strukturovat a

tehdy, když si je jistý, že

problémy / konflikty, ale při

systematicky řešit problémy /

zná cestu ke správnému

řešení složitějších problémů /

konflikty a zabránit budoucím

řešení). Student obvykle

konfliktů může student

problémům.

potřebuje pomoc druhých.

postupovat nesystematicky

Student přistupuje k řešení
problému aktivně.

B. Cíl vzdělávání: rozlišovat a používat různé typy textů včetně psaného právního textu
(Komunikace v mateřském jazyce)

POSOUZENÍ ROZVOJE
KOMUNIKACE V MATEŘSKÉM JAZYCE
(práce s odborným psaným textem (právním))

Studenti budou schopni:
Úroveň jedna

Úroveň dva

Úroveň tři
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číst a orientovat se v
psaném odborném textu, s
nezbytnou pomocí
porozumět obsahu

číst a orientovat se
v psaném odborném textu
převážně samostatně, porozumět
obsahu

číst a orientovat se
v psaném odborném textu
zcela samostatně, porozumět
obsahu a
reprodukovat obsah svými
vlastními slovy

zjistit z textu potřebné
informace

zjistit z textu potřebné informace
a
rozlišovat mezi důležitými a
nepodstatnými informacemi

zjistit z textu potřebné
informace a
rozlišovat mezi důležitými
a nepodstatnými informacemi
a
tyto informace použít pro
práci s jinými typy textů nebo
je použít k řešení skutečných
problémů

vyhledávat a shromažďovat
informace na internetu s
nezbytnou pomocí

samostatně vyhledávat,

Samostatně vyhledávat,
shromažďovat a zpracovávat
informace na internetu a
ověřovat důvěryhodnost
zdrojů

shromažďovat a zpracovávat
informace na internetu

Výstupní lístek
TIP: Cenné informace o schopnostech písemné komunikace v mateřském jazyce Vám poskytne
„Výstupní lístek“, který Vám studenti zanechají ve třídě na konci hodiny.
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PRÁVA CESTUJÍCÍCH
Autor

Anastasia Chatzipavlou

Název

Práva cestujících

1. Hodnocení výsledků učení
Pomocí nástrojů hodnocení učitel určí, jak úspěšný byl u studentů rozvoj klíčových kompetencí.
Učitel věří ve schopnost svých studentů učit se a pečlivě využívat řadu pedagogických přístupů
k hodnocení svých výsledků učení.
Abychom zhodnotili vývoj obou kompetencí - Komunikace v mateřském jazyce a Sociální a
občanské kompetence v této lekci, doporučujeme učiteli používat POZOROVÁNÍ. Pozorovací
list je jednoduchá struktura, ve které indikátory ukazují tři různé úrovně kvalitativního rozvoje
klíčových kompetencí studenta.
A. Cíle vzdělávání: Schopnost využívat opatření na ochranu spotřebitele v právech
cestovatele (sociální a občanské kompetence)
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POSOUZENÍ ROZVOJE
OBČANSKÝCH A SOCIÁLNÍCH KOMPETENCÍ
Úroveň jedna

Je

si

vědom

Úroveň dva

všech Identifikuje

Úroveň tři

některé Identifikuje

důsledků mezi poznáním důsledky mezi poznáním důsledky

a

vysvětlí

mezi

poznáním

svých práv a ochranou svých práv a ochranou svých práv a ochranou práv
práv spotřebitele
Vysvětluje
pravidla

finančního rozpočtu
povinná Vysvětluje

pro

ztráty pravidla

spotřebitele

povinná Vysvětluje pravidla pro ztrátu
pro

ztráty zavazadel během letu a právní

zavazadel během letu s zavazadel během letu

úpravy

nezbytnou pomocí
Využívá získané znalosti Využívá získané znalosti Využívá získané znalosti při
při

řešení při řešení spotřebitelských řešení

spotřebitelských

spotřebitelských

problémů bez další pomoci problémů a poskytuje příklady

problémů s nezbytnou

situací z reálného života

pomocí
Tabulka č.1. Pozorovací list pro hodnocení sociálních a občanských kompetencí
B. Cíle vzdělávání: Schopnost vyjadřovat názory, zkušenosti a postoje jasným a
koherentním způsobem (Komunikace v mateřském jazyce)

POSOUZENÍ ROZVOJE
KOMUNIKACE V MATSKÉM JAZYK
Úroveň jedna

Úroveň dva

Na požádání se účastní Dobrovolně
diskuse
diskuse

se

Úroveň tři

účastní Aktivně se účastní diskuse a
vytváří dobré nápady
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Předává zprávy ostatním Předává
studentům
přidává

informace
své

a Předává zprávy a zdůvodňuje

názory názory

ostatním studentům
Vyjadřuje
názor, Soudržným
způsobem Vyjádřuje názor, zkušenosti a
zkušenosti a postoje méně
vyjadřuje názor, zkušenosti postoje koherentním, jasným
soudržným způsobem
a postoje
a stručným způsobem
Tabulka č.2. Pozorovací list pro hodnocení komunikace v mateřském jazyce

Učitel použije zpětnou vazbu z pozorování k plánování cílů rozvoje klíčových kompetencí.
Studenti získají zpětnou vazbu o svých aktivitách, jejich silných a slabých stránkách v učení,
což by mohlo být motivací pro jejich další rozvoj.
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OTÁZKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Autor

Flavia Cavalero

Název

Otázky životního prostředí a jeho ochrany

A. Cíle vzdělávání:
1. Zjistit, že i jednotlivec může mnohé změnit, pokud se chová správně a přizpůsobí své
chování, které respektuje životní prostředí (sociální a osobní základní dovednosti). Tak, aby
bylo možné posoudit rozvoj sociálních a osobních dovedností, může učitel vytvořit tabulku,
která usnadní hodnocení vložením prvků, které považuje za významné pro účely samotného
hodnocení. Jako příklad:
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POSOUZENÍ ROZVOJE
OBČANSKÝCH A SOCIÁLNÍCH KOMPETENCÍ
(jednat odpovědně s omezenými zdroji)
Studenti budou schopni:
Úroveň jedna

Úroveň dva

Úroveň tři

Chápe, že i jednotlivec
může provádět změny svým
chováním, ale není vždy
schopen uvést do praxe
správné chování.
Je si vědom, že existují
rozdíly mezi druhy
znečištění (atmosférické,
vodní, půdní, domácí,
průmyslové).

Chápe důvody a důležitost
ochrany životního prostředí

Chápe, že ochrana životního
prostředí také chrání lidské
zdraví.

Je si vědom, že chování každého
jednotlivce je důležité pro
ochranu životního prostředí.

Vědomě již uskutečňuje
správné chování doma i na
veřejných místech za účelem
ochrany životního prostředí.
Student upravuje své činnosti
podle okolního prostředí i
během hodiny.
Dokáže využít všechny
znalosti získané během kurzu
a může je také předat
ostatním

Dokáže vysvětlit rozdíly
mezi těmito typy znečištění
životního prostředí.

Sám změní své chování. V praxi
využijte nových znalosti získané
během kurzu.

Tabulka: Pozorovací list pro hodnocení sociálních a občanských kompetencí.
B. Cíle vzdělávání:
Vyhledávání, shromažďování a zpracování informací o ochraně životního prostředí
(Komunikace v mateřském jazyce)
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POSOUZENÍ ROZVOJE
KOMUNIKACE V MATEŘSKÉM JAZYCE
(formulace ústních a písemných argumentů)
Studenti budou schopni:
Úroveň jedna

Úroveň dva

Úroveň tři

Na požádání se účastní
diskuse.

Dobrovolně se účastní diskuse.

Aktivně se účastní diskuse,
vytváří dobré nápady a je
schopen vyhledat další
informace.

Předává informace ostatním
studentům.

Předává informace a přidává své
názory ostatním studentům, ale
používá pouze informace, které
má, aniž by hledal další
informace.

Informuje ostatní studenty a
je schopen odůvodnit své
názory a provádět například
studie, výzkum a webové
stránky.

Vyjadřuje názor, zkušenosti
a postoje málo uspořádaným
způsobem.

Komplexně vyjadřuje názor,
zkušenosti a postoje.

Vyjadřuje názory, zkušenosti
a postoje komplexně, jasným
a stručným způsobem. Je
schopen uvést konkrétní
příklady správných způsobů
ochrany životního prostředí.

Tabulka: Pozorovací list pro hodnocení komunikace v mateřském jazyce
Pro posouzení vývoje (komunikace v mateřském jazyce) se alternativně navrhuje použít
studentský LOGBOOK.
Deník LOGBOOK je záznamem studentské reflexe, která musí být vyplněna během lekce.
Studenti jsou vyzváni k doplnění svého deníku, a to svými vlastními poznatky:
-

Jak jsem přispěl k práci skupiny?

-

Předložil jsem své názory?
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-

Co považuji za užitečné na základě znalostí, dovedností a zkušeností dnešní lekce?

Pro studenty je důležité myslet na vlastní pokrok v učení. Jeden velmi efektivní způsob, jak
toho dosáhnout, je průběžně vyhodnocovat co se naučili a uvědomit si své silné a slabé stránky.
Učitel sdělí zpětnou vazbu ze zjištěneho pozorování a take zda se povedlo naplnit plány směrem
k rozvoji daných znalostí. Studenti tím získají zpětnou vazbu na svou činnost s důrazem na své
silné a slabé stránky v učení, což by pro ně mohlo být motivací pro další osobní rozvoj.
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ODPOVĚDNOST SPOTŘEBITELE: MOHU SVOU VOLBOU JÍDLA OVLIVNIT
SVĚT
Autor
Téma

Mgr. Božena Stašenková, PhD.
© 2019
Mohu svou volbou jídla ovlivnit svět?

Rozvoj klíčových kompetencí bude patrnější, pokud klademe menší důraz na znalosti a více
využíváme zvědavosti a zkušenosti studentů reálného světa. Zvyšujeme tak zájem studentů o
vzdělávání. Obsah vzdělávání, který zobrazuje skutečné procesy společenského a
ekonomického života společnosti, poskytne studentům širší a komplexnější pohled na hodnoty
a postoje.
Rozvoj klíčových kompetencí v tomto tématu umožňuje posílit schopnosti při vytváření
kritických postojů a rozhodnutí s cílem aktivně a vědomě se podílet na společenském a
ekonomickém životě. Kritický pohled na osobní potřeby a pohodu by měl vést studenty k
přijímání informovaných a odůvodněných rozhodnutí. Je důležité shrnout úkoly, které vedou k
diskuzi, řešení problémů, srovnávání a hodnocení chování spotřebitelů.
Pro vyhodnocení kvality rozvoje klíčových kompetencí doporučujeme použít různé formy
hodnocení založené na pozorování studentů a řešení různých úkolů. Podle stanovených cílů
učitel vytváří nástroje pro hodnocení a určuje ukazatele, které potvrzují dosažení klíčových
kompetencí v různé kvalitě, dle výkonu studentů.
Při výběru nástrojů pro hodnocení učitel vychází z diagnostiky studentů, jejich schopnosti učit
se a přizpůsobuje nástroje hodnocení možnostem výkonu jednotlivých studentů. Formální
hodnocení rozvoje klíčových kompetencí, které uplatňuje učitel, by mělo být doplněno o
sebehodnocení studentů a jejich kritický pohled na proces jejich vlastního učení by měl zvýšit
zájem o vzdělávání.
Ve strukturovaném pozorovacím listu představují vybrané ukazatele tři různé úrovně kvality
rozvoje klíčových kompetencí žáka.
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A. Schopnost změnit chování méně náročným způsobem (sociální a občanské
kompetence)

POSOUZENÍ ROZVOJE
SOCIÁLNÍCH A OBČANSKÝCH KOMPETENCÍ
Úroveň jedna

Úroveň dva

Úroveň tři

Identifikuje impulzivní a
plánované nakupování

Vysvětluje impulzivní a Zdůvodňuje
účinky
plánované nakupování
impulzivního a plánovaného
nakupování
Vypíše znaky konzumní Vysvětluje charaktery
Vyhodnocuje
charaktery
společnosti
konzumní společnosti
konzumní společnosti
Uvádí příklady chování
Charakterizuje
vědomé Prokazuje účinky vědomého
spotřebitelů
chování spotřebitele
chování spotřebitele
Tabulka č.1. Pozorovací list pro hodnocení občanských a sociálních kompetencí

B. Schopnost vyjádřit a interpretovat myšlenky ústní formou (komunikace v mateřském
jazyce)
Pozorovací list zaznamenává různé úrovně výkonu studentů v oblasti vyjadřování myšlenek v
ústní formě.

POSOUZENÍ ROZVOJE
KOMUNIKACE V MATEŘSKÉM JAZYKU
Úroveň jedna

Vyjadřuje názor s
obavami
Identifikuje správné
myšlenky
Vyjadřuje myšlenky
méně koherentním
způsobem

Úroveň dva

Úroveň tři

Vyjadřuje
názor Vyjadřuje již své názory a
jednoduchým způsobem
zkušenosti
Uvádí správné myšlenky
Vyhodnocuje
správné
myšlenky
Vyjadřuje
myšlenky Vyjadřuje
myšlenky
soudržným způsobem
koherentním způsobem a v
reálném souvistém kontextu
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Tabulka č.2 Pozorovací list pro hodnocení komunikace v mateřském jazyce
C. Schopnost kriticky zhodnotit dopad spotřeby na životní prostředí (sociální a občanské
kompetence)
Kromě formálního hodnocení je vhodné, aby učitel umožnil studentům posoudit jejich vlastní
výkon. V procesu učení je nutné, aby si student vytvořil konkrétní představu o svém pokroku v
učení. Díky sebereflexi jsou studenti schopni zlepšit svůj výkon a následně se dozvědět víc.
Pro studenty je důležité znát svůj vlastní pokrok v učení, aby podpořili svou odpovědnost za
svůj vlastní vzdělávací proces. Ve formě sebereflexe a vzájemného hodnocení dostávají
studenti zpětnou vazbu o svých aktivitách během výuky, což přispívá k jejich motivaci učit se
a rozvíjet kritické myšlení.
Studenti si pamatují více informací, pokud předem vědí, co by si měli pamatovat, pokud
upozorňujeme na základní věci, jevy a kontexty.

AKTIVITA
Rozdělujeme studenty do dvojic a vysvětlujeme jim, jejich role a to, že oba jsou televizními
moderátory
Zadání : Příprava komentáře pro televizi o uvědomělém chování spotřebitele.
Délka komentáře: 1 minuta
Obsah: Stručný popis vědomého chování spotřebitele
Všichni studenti zanechávají své komentáře učiteli při opuštění třídy.
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