Jazyková škola
Palisády 38, 811 06 Bratislava

Vyhodnotenie dotazníka pre učiteľov – poslucháčov kurzov na JŠ Palisády po
1.polroku šk. r. 2018/2019
(na základe 204 vyplnených dotazníkov)
1. Ako hodnotíte kvalitu jazykového vzdelávania?
Najčastejšie odpovede:
 výborná úroveň
 vysoká úroveň
 veľmi pozitívne
 veľmi kvalitné
 profesionálne
 spĺňa očakávania
 som spokojný/spokojná s kvalitou vzdelávania
 lektorka vyučuje pútavo, zaujímavo
 výborný (príjemný, ústretový) prístup a odborné kvality lektorky
 podnetné
 učiteľ veľmi dobre vysvetľuje, je erudovaný, dôsledný
 vidno, že škola má svoju tradíciu
 oceňujem komunikatívne aktivity, zmenu činností
2. Vyhovuje Vám výučba v skupinách spolu s ďalšími pedagógmi?
Najčastejšie odpovede:
 práca v skupine mi veľmi vyhovuje
 v skupine sa cítim dobre
 výborná atmosféra
 prebieha výmena informácií, vzájomne sa podporujeme
 je to poučné, zábavné a tvorivé
 môžem sa zdokonaľovať so svojimi kolegami
 zdieľame podobné situácie
 motivujúca atmosféra; kolegovia majú záujem sa učiť a zdokonaľovať sa v jazyku
3. Zlepšili by ste niečo (alebo zmenili) na spôsobe výučby a jej organizácii?
 väčšinou spokojní s organizáciou aj spôsobom výučby, nezmenili by nič
 hodina je vedená efektívne
Konkrétne návrhy na zmeny:
 miesto prekladu dať na konci polroka test ako spôsob hodnotenia (2x)
 zmeniť termín záverečného testu, keďže koliduje s klasifikačnou poradou (2x)
 nevyhovuje mi učebnica (2x)
 viac slovnej zásoby v mojom odbore
 spomaliť tempo (3x)
 skupina by mohla byť menšia (4x)
 viac priestoru na rozprávanie, komunikáciu v dvojiciach (4x)
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viac sa venovať písaniu
viac gramatických cvičení aj z iného zdroja (2x)
nové slovíčka písať na tabuľu
viac zopakovať učivo na začiatku ďalšej hodiny
4-hodinový kurz je niekedy náročný
ponúknuť viac časových možností realizácie hodín - začiatok aj o 15.00 hod (2x)

4. Máte pocit, že je zapojenie sa do jazykového vzdelávania prínos pre Vás ako učiteľa?
Najvýznamnejšie odpovede:
 veľký prínos – precvičovanie si zručností, zdokonaľovanie sa v jazyku
 zažívam vyučovanie z druhej strany – ako žiak
5. Odporučili by ste jazykové vzdelávanie kolegom? Prečo?
Najvýznamnejšie odpovede:
 príjemná atmosféra v skupine so známymi ľuďmi
 ovládanie cudzieho jazyka je dnes nutnosťou v globálnom svete
 možnosť zapojiť sa do medzinárodných projektov (2x)
 byť v pozícii žiaka – zvyšuje empatiu k vlastným žiakom (3x)
 je to pre mňa veľké povzbudenie
 rozvoj osobný aj profesionálny
 možnosť študovať odbornú literatúru v cudzom jazyku (5x)
 kreatívna atmosféra
 kvalifikovaný prístup
 možnosť pracovať s materiálmi na internete v cudzom jazyku
 zvýši sa sebavedomie a aj možnosť absolvovať rôzne kurzy v zahraničí
 získam inšpiráciu pre vlastnú prácu
 neustále sebarozvíjanie je pre učiteľa dôležité
 pociťujem zlepšovanie komunikácie so zahraničnými študentami (2x)
 dôležité pre medzipredmetové vzťahy
6. Chcete v jazykovom vzdelávaní pokračovať?
Najvýznamnejšie odpovede:
 určite áno, aj pre môj vlastný pocit zo seba
 odporučila by som to každému učiteľovi
 áno, môj cieľ je štátna jazyková skúška
 jazykové vzdelávanie potrebuje kontinuitu, preto chcem pokračovať
 jazykové vzdelávanie považujem za dôležité a veľmi ma baví
7. Iné postrehy alebo komentáre:
Najvýznamnejšie odpovede:
 ocenenie BSK za poskytnutie tejto možnosti (viackrát)
 ocenenie, že kurz sa koná na danej škole, priamo na pracovisku
 ocenenie profesionality vyučujúcich a tiež ich ľudských kvalít (viackrát)
 investovať do zvyšovania kvalifikácie učiteľov je veľmi dobrá myšlienka
 priateľská, pozitívna atmosféra
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maximálna spokojnosť
treba viac propagovať túto možnosť
možnosť komunikovať, rozširovať si poznatky z jazyka aj reálií
rozvíjanie kognitívnych procesov
zaradiť viac situačných komunikačných aktivít
skvalitniť tabule a fixky (viackrát)
zlepšiť materiálne vybavenie jazykovej školy (viackrát)

PhDr. Eva Žitná, koordinátorka projektu

10. 03. 2019
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