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Vstupný dotazník pre projekt E- learning - škola budúcnosti 
pedagogickí zamestnanci 

 
Vážené kolegyne,  vážení kolegovia,  

škola patrí medzi prvoradé inštitúcie, v ktorých je nevyhnutné implementovať nové formy vzdelávania, poskytovať 

najnovšie informácie.  

E- learning je veľmi efektívny a nenahraditeľný systém elektronického vzdelávania v spôsobe využitia, ale hlavne 

pre jeho neoceniteľnú kvalitu, detailne prepracovaný a veľmi  zaujímavý systém samotného učenia sa a možnosti 

kedykoľvek si znovu precvičiť ktorékoľvek požadované učivo.   

V rámci projektu E – learning – škola budúcnosti, ktorý začíname v školskom roku 2009-2010 realizovať, sme pre 

Vás pripravili  krátky dotazník z oblasti informačných a komunikačných technológií. Výsledky tohto prieskumu nám 

poslúžia ako informácia o potrebe ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti IKT, najmä v súvislosti s nasadením 

výpočtovej techniky do školy. 

                                                                                    vedenie Základnej školy Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou 

1. Pohlavie: 
              muž                    žena 
2. Akú špecializáciu resp. odbor ste vyštudovali? (uviesť konkrétne) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
3. Veková kategória: 
          20 – 30              31 – 40             41 – 50                  51 – 60                 61 a viac 
 
4. Máte na Vašom pracovisku pripojenie na Internet? 
              áno                    nie 
5. Máte pripojenie na Internet doma? 
               áno                    nie 
6. Kde využívate v súčasnosti Internet (vyznačte jednu odpoveď)? 
               doma 
               v zamestnaní 

doma aj v zamestnaní 
               inde 
7. Na aké účely využívate internet (ak potrebujete, vyznačte viac odpovedí)? 
              na posielanie a prijímanie e-mailov 
             na vyhľadávanie a získanie nových informácií 
             na štúdium 
             na nákupy 
             na posielanie a prijímanie SMS 
             na sledovanie rozhlasu 
             na sledovanie TV 
             na vykonávanie bankových operácií 
             iné účely - uviesť konkrétne:   
8.Charakterizujte svoje zručnosti pri práci s (vyznačte jednu odpoveď): 
 
      Operačným systémom (MS Windows) 
   žiadne               základné             mierne pokročilé              pokročilé                 expertné 
 
      Textovým procesorom (MS Word) 
   žiadne               základné             mierne pokročilé              pokročilé                 expertné 
 
      Tabuľkovým kalkulátorom (MS Excel) 
   žiadne               základné             mierne pokročilé              pokročilé                 expertné 
 
      Internetom (webový prehliadač, e-mail) 
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   žiadne               základné             mierne pokročilé              pokročilé                 expertné 
 
      Multimédiami (spracovanie obrazu, zvuku, animácií, video) 
   žiadne               základné             mierne pokročilé              pokročilé                 expertné 
 
      Prezentačným softvérom (MS PowerPoint) 
   žiadne               základné             mierne pokročilé              pokročilé                 expertné 
 
      Využitím IKT vo vzdelávaní (edukačné CD, www, teleprojekty, LMS) 
   žiadne               základné             mierne pokročilé              pokročilé                 expertné 
 
9. Vyznačte číslami  1 až 5 (5 je najvyšším stupňom) stupeň dôležitosti uvedených oblastí z hľadiska 
       práca s PC 
       prezentačné zručnosti 
       manažérske zručnosti, vedenie tím. práce 
       komunikačné a prezentačné zručnosti v AJ   
      e-vzdelávanie   
 
10. Máte záujem naďalej sa systematicky vzdelávať? 
              áno                    nie 
 
11. Máte vypracovaný plán vlastného rozvoja, do ktorého je zahrnuté aj vzdelávanie sa v hore uvedených 
oblastiach? 
              áno                    nie 
 
12. Poznáte základnú terminológiu, ktorá súvisí s e-vzdelávaním? 
              áno                    nie                     neviem 
 
13. Boli by ste ochotný viesť kurz e-vzdelávania ? 
              áno                    nie                     neviem 
14. Ak áno, kto by sa mal kurzu e-vzdelávania zúčastniť? 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
15. Pripravili ste už nejaký modul s využitím prvkov e-vzdelávania? 
              áno                    nie             
16. Ak áno, elektronické médiá ste využili na (ak potrebujete, vyznačte viac odpovedí): 

              poskytnutie obsahu  
                 riešenie úloh 
                 komunikáciu učiteľ – žiak 
                 komunikáciu študent – učiteľ 
17. Pracovali ste niekedy v e-learningovom prostredí? 
 
              áno                    nie             
18. V akom e-learningovom prostredí ste pracovali? 
 
--------------------------------------------------------- 
19.  Čo očakávate od modernizácie vzdelávacieho procesu? 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
                                                                                                      Ďakujeme za vyplnenie dotazníka! 


