
Obec Ďurďošík, Ďurďošík 13, okres Košice-okolie

Ďurďošík 07. 01. 2021

Obec Ďurďošík, zastúpená starostkou obce, Ivetou Hadašovou, ako poskytovateľ
aktualizačného vzdelávania pedagogických zamestnancov Materskej školy, Ďur 'ošík 69
v zmysle 5 69 ods. 1 písm. (1) zákona č. 138/2019Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

zverejňuje

na webovom sídle obce Ďurďošík

súhrne hodnotenie aktualizačného vzdelávania.

Názov
vzdelávacieho Ustanovenia zákona č. 138/2019Z. z. o pedagogických
programu zamestnancoch a odborných zamestnancoch a súvisiace právne

predpisy k zákonu k aktuálnemu právnemu stavu 15. 10. 2020

Ďdborný garant Monika Mackaničová
Lektor Monika Mackaničová

Miesto konania MS Durďošík 69

Dátum 04. 0]. 202] v čase 0118, 30 do 13, 30 hod.
Forma

vzdelávania distancna

IČO

poskytovateľa 00324124

Hodnotenie uskutočneného vzdelávania - súhrn
Hodnotiaci hárok anonymne vyplnilo a odovzdali dvaja pedagogickí zamestnanci.

Výsledok hodnotenia:

5 4 3 2 ]
úplne súhlasím súhlasím nedokážem plne nesúhlasím úplne

zhodnotiť nesúhlasím

Hodnotená oblasť ] 2 3 4 5
Vzdelávanie splnila moje očakávania. 1 _.

Na vzdelávaní som sa cítil dobre. 1



Program splnil to, čo bolo sľúbené.
Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času.
Lektor/ca bola veľmi dobre pripravená.
Bolipoučné príklady zpraxe.
Mali sme k dispoziciipodpornémateriály.
Získané vedomostimôžem aplikovať vo svojejpedagogickej praxi.

._.._.._.|\J._.._.

Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojejpedagogickej praxi.
Po aplikovaní získaných vedomostia zručností vzrastie kvalita mojej
pedagogickej praxe.

] . Čo považujete za silně stránky absolvovane'ho vzdelávania?

Výpovede účastníčok:

Jedna účastníčka napísala, že bola veľmi dobrá príprava lektorky.

Druhá účastníčka uviedla, že boli poučné príklady z praxe.
Obidve účastníčky sa zhodli, Že vzdelávanie splnilo ich očakávania a budú vedieť získané
zručnosti použiť v praxi, čím jedna z účastníkov aj skvalitní svoju prácu.
2. Čo považujete za slabé stránky absolvovaného vzdelávania:

Výpovede účastníčok:

Obidve účastníčky skonštatovali, že im chýbala prezenčnáforma vzdelávania.
2. Čo odporúčate pre realizáciu ďalšieho aktualizačne'ho vzdelávania :

Odpovedala iba jedna účastníčka: Využívať a prezentovať vedomosti a zručnosti z praxe.

Podklady z hodnotenia sú uložené medzi dokumentáciou aktualizačného vzdelávania.

Vypracovala: Monika Mackaničová

Iveta Hadašová
starostka
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