
 

 

SEBAHODNOTENIE 
Registrácia na platforme & vyplnenie 2 sebahodnotiacich dotazníkov 

 

Podmienky pre získanie ESP certifikátu 
 

Na platformu pre Sebahodnotenie (z angl. self-assessment platform) sa registrujú iba tí študenti, ktorí                             

v aktuálnom školskom roku absolvujú JA Firmu v rámci programov JA Aplikovaná ekonómia, resp.                        

JA Podnikanie v cestovnom ruchu II. Študenti v rámci sebahodnotenie vypĺňajú 2 sebahodnotiace dotazníky 

(pred a po ukončení JA Firmy). Pre získanie certifikátu ESP je nutné vyplniť oba dotazníky. 

 

Prvý dotazník bude sprístupnený v termíne od 1. októbra do 31. októbra 2015.  

Druhý dotazník bude sprístupnený v termíne od 1. mája do 31. mája 2016. 

 

Pred vyplnením prvého sebahodnotiaceho dotazníka sa musí každý študent na platforme zaregistrovať. 

Termín registrácie je totožný s termínom pre vyplnenie prvého sebahodnotiaceho dotazníka –                        

od 1. októbra do 31. októbra 2015. Po tomto termíne bude registrácia na platforme ukončená. 

 

Postup pre študenta pri registrácii 
 

1.) Do webového prehliadača zadaj túto adresu http://self.entrepreneurialskillspass.eu/sk/user/register. 

 

2.) Vyplň svoje registračné údaje. Prosím, pozorne si prečítaj svoje údaje skôr ako ich odošleš do systému.  

 

3.) Po vyplnení registračného formulára klikni na ikonu ´Vytvoriť účet´ a následne dostaneš e-mailovú 

správu, ktorá bude obsahovať aktivačný link. Klikni na neho a nastav si heslo. 

(Upozornenie: ak by si správu neobdržal do Doručenej pošty, skontroluj aj priečinok Spam/Nevyžiadaná pošta).  

 

4.) Následne sa môžeš na platformu prihlásiť –  http://self.entrepreneurialskillspass.eu/sk/user/login a vyplniť 

svoj prvý sebahodnotiaci dotazník. Svoje prihlasovacie údaje (užívateľské meno – email a heslo) si 

starostlivo uschovaj.  

 

Poznámky 
 

 Vyplnenie dotazníka nezaberie študentom viac ako 20 min. 

 Po vyplnení oboch sebahodnotiacich dotazníkov ponúka platforma možnosť stiahnuť si Osvedčenie o 

absolvovaní sebahodnotenia. Osvedčenie mapuje rozvoj podnikateľských zručností študenta v priebehu 

jeho činnosti v JA Firme.  

 Je nutné, aby boli sebahodnotiace dotazníky vyplnené pravdivo a úprimne, tak, aby záverečné 

osvedčenie poskytlo reálny obraz o progrese podnikateľských zručností študentov. 

 O sprístupnený druhého dotazníka budú vopred e-mailom upozornení všetci učitelia ako aj študenti.  

 

Kontaktná osoba 
 

Alžbeta Šrenkelová, srenkelova@jaslovensko.sk, +421 948 801 411 

http://self.entrepreneurialskillspass.eu/sk/user/register
http://self.entrepreneurialskillspass.eu/sk/user/login

