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Hodnotenie Inovačného vzdelávania – spracovanie výsledkov 

K 15.2.2022 Inovačné vzdelávanie „Kariérové poradenstvo, zručnosti a inovácie“ v Asociácii lektorov 

a kariérnych poradcov riadne ukončilo vzdelávanie – v rátane prezentácie záverečnej práce pred 

komisiou a obdržania osvedčenia 5 pedagogických/odborných zamestnancov.  

Hodnotenie vzdelávania:  

1- najlepšia známka 

5 -  najhoršia známka 

 

Ako hodnotíte obsah vzdelávania? 

  5 odpovedí s hodnotením „1“ 

Ako hodnotíte dosiahnutie cieľov vzdelávania?  

 4 odpovede s hodnotením „1“ 

1 odpoveď s hodnotením „2“ 

Je podľa Vás lektor odborník vo svojej oblasti? 

5 odpovedí „áno“ 

Ste spokojná/ý s prístupom lektorky/lektora k účastníkom vzdelávania? 

5 odpovedí  s hodnotením „1“ 

Ako hodnotíte použité metódy vzdelávania? 

4 odpovede s hodnotením „1“ 

1 odpoveď s hodnotením „2“ 

vzdelávania vzhľadom na obsah vzdelávania? 

4 odpovede s hodnotením „1“ 

1 odpoveď s hodnotením „2“ 

Vyhovovala Vám frekvencia vzdelávacích aktivít? 

4 odpovede s hodnotením „1“ 

1 odpoveď s hodnotením „3“ 

Ste  spokojná/ý s poskytnutými vzdelávacími materiálmi? 

  5 odpovedí s hodnotením „1“ 

Ako hodnotíte komunikáciu organizátorov s účastníkmi vzdelávania? 
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  5 odpovedí s hodnotením „1“ 

Hodnotíte atmosféru vzdelávania ako pozitívnu a tvorivú? 

5 odpovedí „áno“ 

Považujete nadobudnuté poznatky, skúsenosti a zručnosti za využiteľné vo Vašej pracovnej 

činnosti? 

5 odpovedí „áno“ 

Považujete nadobudnuté poznatky využiteľné vo Vašom ďalšom profesijnom rozvoji? 

5 odpovedí „áno“ 

 Odporučili by ste absolvované vzdelávanie svojim kolegom? 

5 odpovedí „áno“ 

Boli Vám poskytnuté učebné materiály? 

5 odpovedí „áno“ 

Vyberte príp. doplňte metódy, ktoré boli využité počas vzdelávacej aktivity 

4x označené: výklad, riešenie praktických prípadov, práca v skupinách 

1x označené: riešenie praktických prípadov 
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