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Vyhodnotenie 

Vzdelávania v rámci aktualizačného vzdelávania v ŠI Považská 7, Košice 
                                       Ekológia -dažďová záhrada a jej význam 

Dátum: 04.06.2021 
Miestnosť: Knižnica ŠI 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Lektor: Ing. Tatiana Hricková 
Hlavný cieľ: Získať nové vedomosti a informácie o dažďových záhradách 
Špecifické ciele: 
1. Zavádzať nové trendy ochrany životného prostredia do praxe  

2. Získavať a posilňovať vzťah k životnému prostrediu  

3. Akceptovať nové výzvy pre životné prostredie 

Téma:   
1. Čo je dažďová záhrada 

  

2. Význam dažďových záhrad 

 

3. Aké rastliny sú vhodné do dažďových záhrad  

 

Spätnoväzbové vyhodnotenie vzdelávania:  Škála: 

5 – úplne súhlasím 

4 – súhlasím 

3 – ani súhlasím, ani nesúhlasím 

2 – nesúhlasím 

1 – úplne nesúhlasím 

 

Hodnotená oblasť  1 2 3 4 5 

Vzdelávanie splnilo moje očakávania.     3 6 

Na vzdelávaní som sa cítil dobre.     1 8 

Program splnil to, čo bolo sľúbené.     3 6 

Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času.     3 6 

Lektor bol veľmi dobre pripravený.     3 6 

Pracovali sme na zaujímavých zadaniach, aktivitách.    1 4 4 
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Mali sme k dispozícii podporné materiály.     1 8 

Získané  vedomosti  môžem  aplikovať  vo  svojej  pedagogickej    4 5 

praxi.       

Získané   vedomosti   a zručnosti   viem   použiť   vo svojej    4 5 

pedagogickej praxi.       

Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita   1 5 3 

mojej pedagogickej praxe.       

 

Vyhodnotenie vzdelávania prebehlo formou spätnoväzbového hárka.. Prieskumu sa 

zúčastnilo 9 vychovávateľov. Z výsledkov hodnotenia vyplýva, že vzdelávanie splnilo 

očakávanie u väčšiny vychovávateľov. Na vzdelávaní sa cítili dobre. Vychovávatelia získané 

vedomosti môžu aplikovať vo svojej pracovnej činnosti.  

Vyhodnotenie troch silných stránok vzdelávania: 

-aktivizujúca forma vzdelávania, prepojená na praktickú ukážku ,komunikačné schopnosti 

lektorky,  aktuálnosť témy, prínos pre pedagogickú prax, dobrá atmosféra. 

Vyhodnotenie troch slabých stránok vzdelávania: 

Jeden vychovávateľ uviedol časovo krátke vzdelávanie 

Požiadavky pre realizáciu aktualizačného vzdelávania na školský rok 2021/2022: 

- tréning správania a zvládania v kritických situáciách 
- venovať sa ďalším ekologickým témam 
- tréning komunikácie v konflikte 
- nebezpečenstva facebooku a sociálnych sieti 
 
 
 
 

V Košiciach dňa 04.06.2021                                                       zapísala: Ing. Tatiana Hricková 
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