
  

ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen 

Aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2021/2022 
 

Aktualizačné vzdelávanie je realizované podľa par. 57 zákona č. 138/2019 Z.z. 

o pedagogických zamestnancoch. V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Základná 

škola, P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie 

uskutočneného vzdelávania nasledovne:   

 

druh programu 
vzdelávania 

názov programu 
Termín / 
trvanie 

rozsah 
v hodinách 

aktualizačné 
vzdelávanie 

EDUSteps 

Kritické myslenie v bežnej 
školskej praxi I 

07.03.2022 2 h. 

  

Hodnotenie prebehlo na základe hodnotiaceho hárku. Účastníci seminára boli požiadaní o 

vyplnenie hárka, ako nástroja pre hodnotenie výsledkov činnosti. Z 5 účastníkov vyplnilo dotazník 5 

účastníkov, čo predstavuje 100%. 

Hárok obsahoval spolu 10 oblastí hodnotenia. Vyhodnotenie oblastí bolo účastníkmi realizované 

prostredníctvom hodnotiacej škály od 1 (úplne nesúhlasím) do 5 (úplne súhlasím). Jednotlivé oblasti 

sú vyhodnotené pomocou grafického zobrazenia. Účastníci seminára mali možnosť zaznamenať svoj 

komentár  pomocou troch silných a troch slabých stránok absolvovaného vzdelávania. Tieto 

komentáre boli prepísané do záveru vyhodnotenia v pôvodnom znení.



 

 

Záver vyhodnotenia: 
 
Čo považujete za 3 silné stránky absolvovaného vzdelávania: 

- zrozumiteľnosť témy, aktuálnosť (viackrát) 
- prehľadnosť spracovania a názornosť, 
- praktické činnosti, ktoré sme hneď skúšali (viackrát) 
- praktické ukážky, 
- doplnenie databázy metód km, 
- využiteľnosť v pedagogickej praxi, 
- pohodová atmosféra (viackrát), 
- zaujímavé typy úloh. 

 
Čo považujete za tri slabé stránky absolvovaného vzdelávania: 

- uprednostňujem prezenčné vzdelávanie, 
- uprednostňujem osobnú účasť pred online priestorom. 

 
Čo odporúčate pre realizáciu aktualizačného vzdelávania: 

- za veľké pozitívum považujem, že vzdelávanie prebehlo počas pracovného času (nie 
večer, keď je učiteľ po odučení a prípravách na ďalší deň unavený), 

- pochopila som to, aké ďalšie vzdelávanie by som si dala (telesná výchova – nové hry 
a ich , inovačné postupy) 

- pokračovať v časti AV Kritické myslenie v bežnej školskej praxi II, 
- uvádzať konkrétne príklady využiteľnosti na konkrétnom vyučovacom predmete. 


