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Gymnázium Milana Rastislava Štefánika 

Nám. L. Novomeského 4  

042 24 Košice 

Vyhodnotenie programu aktualizačného vzdelávania 

"Aplikačná prax v školstve po prechode na novú legislatívu" 
 

V dňoch 9. a 14. 04.2020 bolo pre PZ nášho gymnázia pripravené a zrealizované aktualizačné vzdelávanie 
"Aplikačná prax v školstve po prechode na novú legislatívu" 

Program aktualizačného vzdelávania bol v čase mimoriadnej situácie Covid-19 na základe ktorej boli 
zatvorené školy prehodnotený v zmysle jeho realizácie, ktorá sa vzniknutej situácii prispôsobila zmenou 
formy uskutočnenia AV, a to nasledovne: pôvodné 20 hodinové  vzdelávanie prezenčnou formou bolo 
zmenené na 18 hodinové vzdelávanie dištančnou formou, ktorej súčasťou bolo overenie osvojených 
vedomostí prostredníctvom online testovacieho formulára, ktorý vypracoval každý PZ samostatne. 

Garantom vzdelávania bola riaditeľka školy Mgr. Ivana Antoniová. 

Vzdelávanie lektorovali Mgr. Ivana Antoniová a Mgr. Zina Pavlovová. 

Materiálne, technické a informačné zabezpečenie vzdelávania tvorili vzdelávacie materiály, internetové 
pripojenie a počítač. 

Výstupom školenia boli spätnoväzbové hárky a online test. 

Počet účastníkov: 45 PZ odovzdalo spätnoväzbový hárok 

Vyhodnotenie spätnoväzbových hárkov 

Škála:  5 – úplne súhlasím 4 – súhlasím 3 – ani súhlasím, ani nesúhlasím 2 – nesúhlasím 1 – úplne nesúhlasím  
Do tabuľky pri jednotlivých oblastiach hodnotenia označte krížikom ten stĺpec, ktorý vystihuje mieru Vášho 
súhlasu so vzdelávaním v danej oblasti.  
 

Hodnotená oblasť   1   2   3    4   5 

Vzdelávanie splnilo moje očakávania. 
 1 2 11 31 

Na vzdelávaní som sa cítil dobre. 
1   12 32 

Program splnil to, čo bolo sľúbené. 
 1 1 14 29 

Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času. 
  4 18 23 

Lektor bol veľmi dobre pripravený. 
1   6 38 

Pracovali sme na zaujímavých zadaniach, aktivitách. 
 1 5 20 19 

Mali sme k dispozícii podporné materiály. 
1  2 7 35 

Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi. 
 1 3 15 26 
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Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej pedagogickej praxi. 
 1 3 16 25 

Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej pedag. praxe. 
 1 4 22 18 

1. Čo považujete za tri silné stránky absolvovaného vzdelávania:  

Odpovede na tieto otázky boli veľmi podobné, ako napr. odbornosť, jednoduchosť, zrozumiteľnosť, 
primeranosť, výstižnosť výkladu, využitie nadobudnutých vedomostí v praxi, praktické informácie o 
aktuálnych zmenách v právnych predpisoch, presne stanovené ciele, vhodný materiál, erudovaný výklad, 
nové informácie, pripravenosť a profesionalita lektorov, efektívnosť školenia, prehľadnosť a ucelenosť 
témy, stretnutie sa s kolegami pri vzdelávacej aktivite, profesijný rozvoj. 

2. Čo považujete za tri slabé stránky absolvovaného vzdelávania:  

Dištančná forma, množstvo paragrafov, veľké množstvo informácií za krátky časový úsek. 

3. Čo odporúčate pre realizáciu aktualizačného vzdelávania na budúci školský rok:  
 
Prezenčnú formu školenia, témy: práca učiteľa v online priestore, dištančné vzdelávanie, hybridné 

vyučovanie. 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach 31.08.2020      Mgr. Ivana Antoniová 

              riaditeľka školy 


