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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 20. až 22.12.2021 bolo pre PZ nášho gymnázia pripravené a zrealizované aktualizačné 
vzdelávanie " Využitie modulov EduPage v pedagogickej praxi ".  

Dňa 20.12.2021 prebehla prezenčná časť vzdelávania v rozsahu 7,5 hodín, v dňoch 21.12. a 22.12.2021 
dištančná časť v rozsahu 12,5 hodín. 

Garantom vzdelávania bola riaditeľka školy Mgr. Ivana Antoniová. 

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

Učebné zdroje online moduly a školiace videá školského systému EduPage. 

Výstupom školenia boli spätnoväzbové hárky a vypracovanie vlastného výstupu s témou Prínos modulu 
„Konzultačné hodiny“ pre vlastnú pedagogickú činnosť. 

Počet účastníkov: 39 PZ – 37 odovzdalo spätnoväzbový hárok (neodovzdali p. Sabolová a p. Lauffová – 
z dôvodu dlhodobej PN).  

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  9 27 

Na vzdelávaní som sa cítil dobre. 
1   6 30 

Program splnil to, čo bolo sľúbené. 
 1  5 31 

Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času. 
 2  9 26 

Lektor bol veľmi dobre pripravený. 
 1  4 32 

Pracovali sme na zaujímavých zadaniach, aktivitách. 
 1 5 11 20 

Mali sme k dispozícii podporné materiály. 
 1 1 8 27 

Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi. 
1   9 27 

Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej pedagogickej praxi. 
1   8 28 
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Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej pedag. praxe. 
 1 1 10 25 

1. Čo považujete za tri silné stránky absolvovaného vzdelávania:  

Odpovede na tieto otázky boli veľmi podobné, ako napr. odbornosť, jednoduchosť, zrozumiteľnosť, 
primeranosť a adresnosť výkladu, inovatívne spôsoby komunikácie, rozšírenie si vedomostí, inovatívne 
teoretické a praktické informácie, využitie nadobudnutých zručností v praxi, vhodnosť zvolenej formy 
vzdelávania, aktuálnosť témy, praktické informácie, názorné ukážky, jednoduchá zapamätateľnosť 
podaných informácií, kvalitná náplň vzdelávania, erudovaný výklad, nové informácie, upozornenie na 
frekventované používateľov EduPage, možnosť okamžitej odpovede na otázky a nejasnosti, pripravenosť 
a profesionalita lektorov, efektívnosť školenia, prehľadnosť a ucelenosť témy,príjemná pracovná 
atmosféra, možnosť okamžitej aplikácie v praxi, efektívna pomoc pre učiteľa, prehľadná, jasná návodná 
videoinštruktáž.  

2. Čo považujete za tri slabé stránky absolvovaného vzdelávania:  

Školiť v menších skupinách, informácie sa skôr hodili pre triednych učiteľov, rýchlosť školenia, niektoré 
informácie už boli známe, pasivita účastníka, absentujúca praktická úloha, detailnejšie vysvetlenie 
niektorých krokov, absencia možnosti okamžite si vyskúšať nové poznatky a informácie na svojom PC. 

3. Čo odporúčate pre realizáciu aktualizačného vzdelávania na budúci školský rok:  
 
MS Teams, Ďalšie možnosti práce s EduPage, Práca s interaktívnou tabuľou, Práca s Microsoft Office 
365, Tvorba online testov, Práca s psychikou žiakov, Stratégia školy a vízia vzdelávania, aSc agenda, 
platformy Canva, Kahoot, Wordwa, Padlet, Forms, Whiteboard. 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach 28.01.2022      Mgr. Ivana Antoniová 

              riaditeľka školy 


