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Záverečná správa z druhej etapy evaluácie 

 

Cieľ evaluácie  

Cieľom evaluácie bolo zistiť aktuálny stav riešenej problematiky v cieľovej skupine 

projektu. Porovnať východiská a predpoklady tvorcov projektu a vzdelávacieho programu 

s realitou v školách a školských zariadeniach, ktoré budú participovať na projekte a ich 

pedagogickí a odborní zamestnanci (ďalej „PZ a OZ“) budú účastníkmi vzdelávania.  

Zber údajov v rámci druhej fázy evaluácie sa realizoval kvantitatívnymi (štatistickými) 

metódami a zisťovali sme hlavne frekvenciu a rozsah používania vybraných aktivizujúcich 

metód PZ a OZ v jednotlivých typoch škôl a školských zariadení.  

Získané kvantitatívne údaje nám umožnili zrealizovať hĺbkové analýzy podľa jednotlivých 

pracovných skupín  (školské kluby detí, školské strediská záujmovej činnosti, centrá voľného 

času, školské internáty, špeciálne školy, špeciálne výchovné zariadenia, základné umelecké 

školy, konzervatóriá a stredné odborné školy umeleckého zamerania na Slovensku). Výsledky 

z hĺbkovej analýzy boli následne zapracované do pripravovaných metodík, ktoré sú súčasťou 

informačných digitálnych pomôcok (ďalej „IDP“) a využité pri príprave vzdelávaní a príprave 

príučky. So získanými údajmi sa pracovalo pri realizácii vzdelávacieho programu 

Aktivizujúce metódy vo výchove a pri komparácií výsledkov z poslednej fáze evaluácie.  

Priebeh evaluácie a jej harmonogram 

Evaluácia v projekte AMV je zameraná na využívanie aktivizujúcich metód vo výchove 

a bude realizovaná v dvoch etapách. Prvá etapa evaluácie prebehla v termíne október – 

november 2013.  Evaluátori navštívili školy a školské zariadenia a to konkrétne: školské 

kluby detí, školské strediska záujmovej činnosti, centra voľného času, školské internáty, 

špeciálne školy, špeciálne výchovne zariadenia, základné umelecké školy, konzervatória a 

stredné odborné školy umeleckého zamerania na Slovensku. Spolu bolo evaluovaných 585 

PZ a OZ predmetných zariadení a to nasledovne:  
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- v regióne BA – 175 PZ a OZ, 

- v regióne BB – 230 PZ a OZ,  

- v regióne PO - 180 PZ a OZ.   

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 1 – počet PZ a OZ podľa jednotlivých škôl a školských zariadení zapojených do evaluácie 

 

 

Tabuľka č. 2 – počet PZ a OZ podľa regiónu zapojených do evaluácie 

ŠK MŠ CVČ ZUŠ ŠZŠ INT

Celkom 174 122 91 86 56 56
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Harmonogram evaluácie 

- Realizácia druhej etapy zberu údajov kvantitatívnymi metódami sa realizovala 

v období od 1. októbra 2015.  

- Spracovanie údajov, výpočty, tabuľky, grafy zozbieraných prostredníctvom 

kvantitatívnych  metód a vyhodnotenie prvej etapy výskumu - matematicko-štatistické 

vyhodnotenie do 24. októbra.   

- Analýza údajov, spracovávanie výsledkov, sumarizácia a vyhodnotenie prvej a druhej 

etapy evaluácie, realizácia záverečnej správy z evaluácie (HOPS), október- november 

2015. 

Evaluačný súbor   

V rámci evaluácie sme pristúpili k stratifikovanému výberu. Evaluáciu sme realizovali na 

výberovom súbore, ktorý reprezentuje danú populáciu subjektov. Oslovili sme školy a školské 

zariadenia tak, aby sme mali zastúpené všetky typy školských zariadení.  

Metódy zberu údajov 

  

Ako hlavnú metódu zberu údajov sme použili štruktúrovaný dotazník a metódu 

štruktúrovaného pozorovania, čo nám umožnilo ľahké vyhodnotenie najmä uzatvorených 

položiek a zabezpečilo jednoduchšie vyhodnotenie štatistických údajov a nestrannosť 

hodnotenia. 

PO BA BB

Celkom 180 175 230
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Štruktúrovaný dotazník -  bol zostavený zo šiestich otázok.  

Zmyslom dotazníka „Aktivizujúce metódy vo výchove“ bolo zmapovať aktuálne 

využívanie aktivizujúcich metód PZ a OZ v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu 

cieľových skupín. Počet vyplnených dotazníkov bol 461. A v druhej fáze sa realizoval zber 

údajov za účelom komparácie výsledkov evaluácie. 

Metóda štruktúrovaného pozorovania 

Údaje k evaluácii prostredníctvom metódy štruktúrovaného pozorovania zbierali 

evaluátori, ktorí boli v pozícií „kritického priateľa“, ktorý poskytoval nezaujatý pohľad na 

aplikáciu aktivizujúcich metód zvonku. Z týchto dôvodov sme vyberali evaluátorov, ktorí boli 

odborníci z praxe, aktívne pôsobiaci v školách a školských zariadeniach (ktoré tvoria cieľovú 

skupinu projektu). Evaluátorov bolo 40. Jeden evaluátor realizoval evaluáciu na piatich 

školách. Údaje z pozorovania zaznamenával do pozorovacieho hárku. 

Pozorovacie hárky boli rozdané v printovej podobe evaluátorom. Evaluátori navštívili 

dotknuté školy a školské zariadenia pred absolvovaním vzdelávania prihláseného účastníka. 

Na základe pozorovacieho hárku evaluátori hodnotili výchovno-vzdelávací proces, na 

hárkoch zaznamenávali hodnotu jednotlivých škál/položiek – identifikovali pozorované javy 

edukačného procesu, pričom evaluácia bola zameraná na využívania aktivizujúcich metód vo 

výchove PZ a OZ. Následne vytvorili záznam z pozorovania. Počet zozbieraných 

pozorovaných hárkov bol 461. 

 

Analýza údajov 

 

Údaje, ktoré sme získali v priebehu pozorovania a z dotazníkov sme pretransformovali 

do digitálnej podoby. Súčasne sme vytvorili centrálnu databázu všetkých evaluovaných škôl a 

školských zariadení. Centrálna databáza pozostávala z údajov získaných na základe odpovedí 

z konkrétnych otázok a údajoch o type školského zariadenia, najvyššie dosiahnutého 

vzdelania PZ a OZ (kategórie podľa ISCED), špecifického kódu PZ a OZ, praxi PZ a OZ a 

regiónu.  

  Vyhodnotenie bolo uskutočnené na základe údajov z dotazníka a údajov 

z pozorovacieho hárku. Spracovanie údajov z centrálnej databázy bolo prevedené 

matematicko-štatistickou metódou v programe Excel. Každá otázka bola samostatne 

vyhodnotená na základe štyroch kritérií a to podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania PZ a OZ, 

praxi PZ a OZ a regiónu (BA, BB, PO). Každá otázka bola percentuálne vyhodnotená 
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a vyhodnotená grafickou formou a výstupy boli hodnotovou veličinou spracované                   

v kontingenčných tabuľkách. Uvedené štyri kritériá sa môžu navzájom kombinovať a tým 

získavať rôzne kombinácie výstupov pri sledovaní konkrétnych javov. To nám umožnilo 

komparovať jednotlivé získane položky.  

 

 

HLAVNÉ VÝSLEDKY 

Dotazník „Aktivizujúce metódy vo výchove“ 

V prvej etape evaluácie sa zúčastnilo 577 respondentov a v druhej etape 461. Hlavným 

dôvodom úbytku 115 respondentov bol odchod frekventantov vzdelávaní zo školstva a tým 

pádom aj z výskumnej vzorky.  

Položka č.1: Vyjadrite mieru svojho súhlasu, s uvedenými tvrdeniami označením  v 

príslušnom stĺpci: 

Tvrdenie č. 1.1 - Som zástancom tradičného spôsobu edukácie 
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Z celkového počtu respondentov  v  prvej  etape  59%  a v druhej etape 68% 

respondentov uviedlo, že nie sú zástancami tradičného spôsobu edukácie, teda nesúhlasia a 

úplne nesúhlasia s tvrdením. Po absolvovaní vzdelávania v NP AMV nastal 9 % nárast PZ a 

OZ, ktorí dali prednosť iným, než tradičným výchovno-vzdelávacím  metódam.   

 

 

Otázka č. 1. 2 - Poznám viacero aktivizujúcich  metód, ale nevyužívam ich. 
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4% 
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nesúhlasím

úplne súhlasím

 1. Vyjadrite mieru svojho súhlasu s uvedenými tvrdeniami [Som 
zástancom tradičného spôsobu edukácie] 

1. etapa 2. etapa
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Z evalvácie vyplýva, že po absolvovaní vzdelávania z pôvodných 64 % PZ a OZ  až 

78 % PZ a OZ začalo využívať aktivizujúce metódy, ktoré poznali a doposiaľ nevyužívali. 

Otázka č. 1. 3 -  Mám svoje zaužívané aktivizujúce metódy a používam ich 
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Počet z 1. Vyjadrite mieru svojho súhlasu s uvedenými tvrdeniami 
[Poznám viacero aktivizujúcich metód, ale ich nevyužívam] 
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1. etapa 2. etapa
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V prvej etape malo 91% PZ a OZ zaužívané aktivizujúce metódy, ktoré využívali, po 

vzdelávaní nastal pokles zaužívaných metód o 2% . Z predmetného zistenia vyplýva, že PZ 

a OZ  využívajú po vzdelávaní nové aktivizujúce metódy, ktoré si osvojili na vzdelávaní.  

Otázka č. 1.4 - Rad/a skúšam nové aktivizujúce metódy  

  

Z oboch etáp evaluácie vyplýva, že veľmi vysoké percento  respondentov rado skúša nové 

aktivizujúce metódy. Z predmetného vyplýva záujem PZ a OZ o tento druh vzdelávania.  

Otázka 1.5  až 1.7. V otázkach sa sledovala preferencia využívania aktivizujúcich metód 

s použitím IKT a bez použitia IKT.   

Zo sledovaných údajov sme zistili, že 69% PZ a OZ preferuje aktivizujúce metódy 

využívajúce IKT. 2/3 PZ a OZ majú záujem o využívanie aktivizujúcich metód                  

s využitím IKT.  Aj napriek tomu 93% PZ a OZ aktivizujúce metódy s IKT a bez IKT 

strieda, čo považujeme za priaznivý jav.  
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1% 

44% 

2% 
4% 
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2% 

43% 

nesúhlasím neviem súhlasím úplne
nesúhlasím

úplne súhlasím

Počet z 1. Vyjadrite mieru svojho súhlasu s uvedenými tvrdeniami 
[Rád/a skúšam nové aktivizujúce metódy] 

1. etapa 2. etapa
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Otázka 1.6   
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Počet z 1. Vyjadrite mieru svojho súhlasu s uvedenými tvrdeniami 
[Preferujem aktivizujúce metódy využívajúce IKT ] 

1. etapa 2. etapa
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Položka č. 2: V rámci tejto položky mali respondenti označiť početnosť výskytu 

vybraných metód  vo vlastnej edukačnej  praxi.  Vybraných metód bolo 30.  

 

Z výsledkov vyplýva, že  o 3% klesol počet PZ a OZ, ktorí po absolvovaní vzdelávania v NP 

prevažne používali metódu prednášky. Došlo aj k výraznejšiemu poklesu využívania tejto 

metódy.    

 

13% 

28% 
30% 

10% 

19% 

14% 

37% 

23% 

10% 

16% 

jednorazovo nepravidelne nevyužívam pravidelne prevažne

Počet z 2. Označte pri uvedených metódach, ako často sa vyskytujú 
vo Vašej edukačnej činnosti podľa uvedenej škály.  [prednáška] 

1. etapa 2. etapa

1% 

10% 

0% 

62% 

28% 

2% 

11% 

0% 

55% 

32% 

jednorazovo nepravidelne nevyužívam pravidelne prevažne

Počet z 2. Označte pri uvedených metódach, ako často sa vyskytujú 
vo Vašej edukačnej činnosti podľa uvedenej škály.  [vysvetlovanie] 
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O 7% percent nastal pokles pri ďalšej tradičnej metóde a to metóde vysvetľovanie. 

 

Pri metóde rozhovoru nedošlo k veľkej zmene a používala sa vo výchovno-vzdelávacej 

činnosti pravidelne v cca. 70%. Pri metóde diskusia evidujeme 3% nárast po absolvovaní 

vzdelávania.  
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1. etapa 2. etapa
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Pri metóde dramatizácia, hranie rolí evidujem e nárast 9 % pri pravidelnom a prevažnom 

používaní spolu po absolvovaní vzdelávania.   
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Počet z 2. Označte pri uvedených metódach, ako často sa vyskytujú 
vo Vašej edukačnej činnosti podľa uvedenej škály.  [dramatizácia 

(hranie rol)] 

1. etapa 2. etapa
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Pri metóde pozorovanie a predvádzanie  pozorujeme pokles pri pravidelnom využívaní o 5%. 

Stúplo percento PZ a OZ, ktorí používajú túto metódu prevažne o 6%/8%. 

 

 

Pred vzdelávaním nevyužívalo metódu brainstormingu 14% a po absolvovaní vzdelávania 

túto metódu nevyužíva len 5% PZ a OZ. Došlo k výraznému rastu využívania tejto metódy.  
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Pred vzdelávaním nevyužívalo metódu myšlienkové mapy 27% a po absolvovaní vzdelávania 

túto metódu nevyužíva len 10% PZ a OZ. Došlo k výraznému rastu využívania tejto metódy. 
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1. etapa 2. etapa
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Pred vzdelávaním nevyužívalo metódu  asociácie 10% a po absolvovaní vzdelávania túto 

metódu nevyužíva len 5% PZ a OZ. Došlo k výraznému rastu využívania tejto metódy. 

 

Metódu cvičenie a navykanie používa stále rovnaký podiel PZ a OZ.  
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Pred vzdelávaním nevyužívalo metódu  heuristika 12% a po absolvovaní vzdelávania túto 

metódu nevyužíva len 7% PZ a OZ. Došlo k výraznému rastu využívania tejto metódy. 

 

 

Pred vzdelávaním nevyužívalo metódu  asociácie 38% a po absolvovaní vzdelávania túto 

metódu nevyužíva len 27% PZ a OZ. Došlo k výraznému rastu využívania tejto metódy 

o 11%. 
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štúdia] 
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Pri tejto metóde nedošlo k žiadnym rozhodujúcim zmenám.  

 

Pri metóde kooperatívne učenie evidujeme častejšie používanie tejto metódy. 
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Pri metóde textová analýza evidujeme častejšie používanie tejto metódy o 9% . 

 

12% 

29% 

23% 

13% 

24% 

17% 

36% 

14% 

10% 

24% 

jednorazovo nepravidelne nevyužívam pravidelne prevažne

Počet z 2. Označte pri uvedených metódach, ako často sa vyskytujú 
vo Vašej edukačnej činnosti podľa uvedenej škály.  [textová 

analýza] 

1. etapa 2. etapa

13% 

33% 

15% 
12% 

26% 

15% 

38% 

7% 

13% 

27% 

jednorazovo nepravidelne nevyužívam pravidelne prevažne

Počet z 2. Označte pri uvedených metódach, ako často sa vyskytujú 
vo Vašej edukačnej činnosti podľa uvedenej škály.  [metódy 

kritického myslenia] 

1. etapa 2. etapa
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Výraznú zmenu evidujeme po ukončení vzdelávania pri metóde kritického myslenia, pričom 

pred začatím vzdelávania túto metódu nevyužívalo 15% PZ a OZ, po ukončení to už bolo len 

7%. (t.j. viac ako polovica PZ a OZ ju začala využívať). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výraznú zmenu evidujeme aj pri hodnotení mediálnych obsahov, čo bola jedna 

z dominantných aktivizujúcich metód, na ktorú sa zameriaval projekt. Pôvodne túto metódu 

nevyužívalo až 22% a po absolvovaní vzdelávania je to už len 8%.  

19% 

37% 

22% 

5% 

16% 15% 

43% 

8% 9% 

25% 

jednorazovo nepravidelne nevyužívam pravidelne prevažne

Počet z 2. Označte pri uvedených metódach, ako často sa vyskytujú 
vo Vašej edukačnej činnosti podľa uvedenej škály.  [hodnotenie 

mediálnych obsahov] 

1. etapa 2. etapa
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Umelecké vyjadrenie dieťaťa/žiaka nevyužívalo pred vzdelávaním 6%, po vzdelávaní 

evidujeme pokles 3%. 

 

 

 

 

 

4% 

17% 

6% 

41% 

31% 

7% 

22% 

3% 

34% 35% 

jednorazovo nepravidelne nevyužívam pravidelne prevažne

Počet z 2. Označte pri uvedených metódach, ako často sa vyskytujú 
vo Vašej edukačnej činnosti podľa uvedenej škály.  [umelecké 

vyjadrenie dieťaťa/žiaka] 

1. etapa 2. etapa



21 
 

 

Pri metóde rozvoja emocionálnej inteligencie evidujeme častejšie používanie tejto metódy      

o 2% . 

 

Výraznú zmenu evidujeme po ukončení vzdelávania pri projektovej metóde, pričom pred 

začatím vzdelávania túto metódu nevyužívalo 19% PZ a OZ, po ukončení to už bolo len 8%. 

(t.j. viac ako polovica PZ a OZ ju začalo využívať). 

8% 

19% 

6% 

29% 

38% 

4% 

25% 

4% 

24% 

43% 

jednorazovo nepravidelne nevyužívam pravidelne prevažne

Počet z 2. Označte pri uvedených metódach, ako často sa vyskytujú 
vo Vašej edukačnej činnosti podľa uvedenej škály.  [metódy rozvoje 

emocionálnej inteligencie] 

1. etapa 2. etapa

17% 

33% 

19% 

7% 

24% 

14% 

39% 

8% 

13% 

26% 

jednorazovo nepravidelne nevyužívam pravidelne prevažne

Počet z 2. Označte pri uvedených metódach, ako často sa vyskytujú 
vo Vašej edukačnej činnosti podľa uvedenej škály.  [projektová 

metóda] 

1. etapa 2. etapa
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Pri skúsenostných metódach evidujeme častejšie používanie tejto metódy o 1% . 

 

Metódu sebahodnotenia po ukončení vzdelávania začali používať všetci zo vzorky 

zúčastnených.  

9% 

26% 

4% 

22% 

39% 

9% 

27% 

3% 

21% 

41% 

jednorazovo nepravidelne nevyužívam pravidelne prevažne

Počet z 2. Označte pri uvedených metódach, ako často sa vyskytujú 
vo Vašej edukačnej činnosti podľa uvedenej škály.  [skúsenostné 

metódy] 

1. etapa 2. etapa

3% 

16% 

1% 

46% 

34% 

100% 

3% 

14% 

0% 

46% 

37% 

100% 

jednorazovo nepravidelne nevyužívam pravidelne prevažne Celkový súčet

Počet z 2. Označte pri uvedených metódach, ako často sa vyskytujú 
vo Vašej edukačnej činnosti podľa uvedenej škály.  [metóda 

sebahodnotenia] 

1. etapa 2. etapa
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Výraznú zmenu evidujeme po ukončení vzdelávania pri projektovej metóde, pričom pred 

začatím vzdelávania túto metódu nevyužívalo 16% PZ a OZ, po ukončení to už bolo len 8%. 

(t.j. viac ako polovica PZ a OZ ju začalo využívať). 

 

Výraznú zmenu evidujeme aj pri metóde mediácia. Pôvodne túto metódu nevyužívalo až 24% 

a po absolvovaní vzdelávania je to už len 14%. 

14% 

29% 

16% 

22% 
19% 

15% 

36% 

8% 

17% 

24% 

jednorazovo nepravidelne nevyužívam pravidelne prevažne

Počet z 2. Označte pri uvedených metódach, ako často sa vyskytujú 
vo Vašej edukačnej činnosti podľa uvedenej škály.  [analýza a 

interpretácia umeleckého diela] 

1. etapa 2. etapa

17% 

32% 

24% 

10% 

16% 
18% 

39% 

14% 

9% 

19% 

jednorazovo nepravidelne nevyužívam pravidelne prevažne

Počet z 2. Označte pri uvedených metódach, ako často sa vyskytujú 
vo Vašej edukačnej činnosti podľa uvedenej škály.  [mediácia] 

1. etapa 2. etapa
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Metódu kladný vzor, príklad po ukončení vzdelávania začali používať všetci zo vzorky 

zúčastnených.  

 

 

1% 

7% 

1% 

65% 

27% 

3% 
6% 

0% 

61% 

29% 

jednorazovo nepravidelne nevyužívam pravidelne prevažne

Počet z 2. Označte pri uvedených metódach, ako často sa vyskytujú 
vo Vašej edukačnej činnosti podľa uvedenej škály.  [kladný vzor 

príklad] 

1. etapa 2. etapa

10% 

22% 

28% 

19% 
21% 

13% 

31% 

16% 
18% 

22% 

jednorazovo nepravidelne nevyužívam pravidelne prevažne

Počet z 2. Označte pri uvedených metódach, ako často sa vyskytujú 
vo Vašej edukačnej činnosti podľa uvedenej škály.  [metóda 

multisenzorického sprostredkovania] 

1. etapa 2. etapa
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Výraznú zmenu evidujeme po ukončení vzdelávania pri metóde multisenzorického 

sprostredkovania, pričom pred začatím vzdelávania túto metódu nevyužívalo 28% PZ a OZ, 

po ukončení to už bolo len 16%. (t.j. takmer  polovica PZ a OZ ju začalo využívať). 

Označte pri uvedených metódach, ako často sa vyskytujú vo Vašej edukačnej činnosti podľa 

uvedenej škály.  [Využívanie špeciálnych interaktívnych prvkov z edukačných aplikácií ] 

 

45% PZ a OZ po ukončení vzdelávania pravidelne používa špeciálne interaktívne prvky          

z edukačných aplikácií. 

 

 

 

 

 

 

42% PZ a OZ používa pravidelne a prevažne digitálne technológie (fotografovanie, tvorba 

videí, tvorba jednoduchých aplikácií). 

 

 

jednorazovo 
11% 

nepravidelne 
34% 

nevyužívam 
10% 

pravidelne 
12% 

prevažne 
33% 

(prázdne) 
0% 

2. etapa 

18% 
24% 

16% 14% 

28% 

jednorazovo nepravidelne nevyužívam pravidelne prevažne

Počet z 2. Označte pri uvedených metódach, ako často sa vyskytujú vo 
Vašej edukačnej činnosti podľa uvedenej škály.  [Tvorba využívajúca 

digitálne technológie (fotografovanie, tvorba videí, tvorba jednoduchých 
aplikácií a pod.) ] 

1. etapa 2. etapa
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50% PZ a OZ využíva metódu diskusie vo virtuálnom priestore v rôznej frekvencii. 

Otázka č. 3 - Napíšte tri, podľa Vás, najúčinnejšie metódy vo vzťahu k výchove: 

MEDIÁLNEJ, DOPRAVNEJ, ZDRAVOTNEJ, ETICKEJ.  

MEDIÁLNEJ 

cvičenie a navykanie               

3.1. Zadajte tri podľa Vás najúčinnejšie metódy vo vzťahu k mediálnej výchove  

  1 etapa 2 etapa       
Asociácie 14 1% 12 1% 

  
  

brainstorming 24 2% 26 2% 
  

  

cvičenie a navykanie 18 1% 4 0% 
  

  

diskusia 90 6% 91 8% 
  

  

dramatizácia hranie rol 52 4% 41 4% 
  

  

heuristika / riadené objavovanie / bádanie 43 3% 8 1% 
  

  

hodnotenie mediálnych obsahov 202 14% 164 15% 
  

  

hry 92 7% 78 7% 
  

  

kooperatívne učenie 13 1% 7 1% 
  

  

metóda multisenzorického sprostredkovania 46 3% 23 2% 
  

  

metódy kritického myslenia 50 4% 54 5% 
  

  

myšlienkové a pojmové mapy 14 1% 9 1% 
  

  

pozorovanie 55 4% 37 3% 
  

  

prednáška 30 2% 6 1% 
  

  

predvádzanie 65 5% 20 2% 
  

  

prípadová štúdia 5 0% 4 0% 
  

  

projektová metóda 89 6% 30 3% 
  

  

rozhovor 132 9% 93 8% 
  

  

textová analýza 54 4% 16 1% 
  

  

Tvorba využívajúca digitálne technológie 
(fotografovanie / tvorba videí / tvorba 
jednoduchých aplikácií a pod.) 0 0% 135 12% 

  
  

12% 
19% 

50% 

7% 
12% 

jednorazovo nepravidelne nevyužívam pravidelne prevažne

Počet z 2. Označte pri uvedených metódach, ako často sa vyskytujú vo 
Vašej edukačnej činnosti podľa uvedenej škály.  [Diskusia vo virtuálnom 

priestore (využívanie sociálnych sietí na komunikáciu so žiakmi) ] 

1. etapa 2. etapa
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umelecké vyjadrenie dieťaťa/žiaka 26 2% 27 2% 
  

  

vysvetľovanie 99 7% 29 3% 
  

  

analýza a interpretácia umeleckého diela 27 2% 52 5% 
  

  

kladný vzor príklad 42 3% 24 2% 
  

  

mediácia 30 2% 28 3% 
  

  

metóda sebahodnotenia 4 0% 10 1% 
  

  

metóda výchovnej animácie 17 1% 12 1% 
  

  

skúsenostné metódy 68 5% 18 2% 
  

  

Využívanie špeciálnych interaktívnych prvkov 
z edukačných aplikácií 0 0% 25 2% 

  
  

Diskusia vo virtuálnom priestore (využívanie 
sociálnych sietí na komunikáciu so žiakmi) 0 0% 13 1% 

  
  

metódy rozvoje emocionálnej inteligencie 0 0% 3 0% 
  

  

spolu 1401 100% 1099 100% 
  

  

Pred vzdelávaním  respondenti za najúčinnejšie metódy vo vzťahu k mediálnej 

výchove považovali 1) hodnotenie mediálnych obsahov, 2) rozhovor a 3) vysvetľovanie . 

A po absolvovaní vzdelávania to bolo 1) hodnotenie mediálnych obsahov, 2) tvorba 

využívajúca digitálne technológie (fotografovanie / tvorba videí / tvorba jednoduchých 

aplikácií a pod.) a 3) rozhovor a diskusia. 

DOPRAVNEJ 

3.2. Zadajte tri podľa Vás najúčinnejšie metódy vo vzťahu k dopravnej výchove 

  1 etapa 2 etapa       
Asociácie 10 1% 7 1% 

  
  

brainstorming 15 1% 26 2% 
  

  

cvičenie a navykanie 116 8% 116 9% 
  

  

diskusia 73 5% 55 4% 
  

  

dramatizácia hranie rol 103 7% 95 7% 
  

  

heuristika / riadené objavovanie / bádanie 19 1% 7 1% 
  

  

hodnotenie mediálnych obsahov 2 0% 4 0% 
  

  

hry 205 14% 206 15% 
  

  

kooperatívne učenie 19 1% 18 1% 
  

  

metóda multisenzorického sprostredkovania 20 1% 14 1% 
  

  

metódy kritického myslenia 11 1% 18 1% 
  

  

myšlienkové a pojmové mapy 16 1% 33 2% 
  

  

pozorovanie 122 8% 96 7% 
  

  

prednáška 69 5% 49 4% 
  

  

predvádzanie 98 6% 76 6% 
  

  

prípadová štúdia 15 1% 30 2% 
  

  

projektová metóda 46 3% 47 4% 
  

  

rozhovor 110 7% 84 6% 
  

  

textová analýza 5 0% 1 0% 
  

  

Tvorba využívajúca digitálne technológie 
(fotografovanie / tvorba videí / tvorba 
jednoduchých aplikácií a pod.) 0 0% 14 1% 
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umelecké vyjadrenie dieťaťa/žiaka 5 0% 4 0% 
  

  

vysvetľovanie 141 9% 69 5% 
  

  

analýza a interpretácia umeleckého diela 0 0% 0 0% 
  

  

kladný vzor príklad 64 4% 59 4% 
  

  

mediácia 1 0% 4 0% 
  

  

metóda sebahodnotenia 8 1% 9 1% 
  

  

metóda výchovnej animácie 33 2% 35 3% 
  

  

skúsenostné metódy 183 12% 126 9% 
  

  

Využívanie špeciálnych interaktívnych prvkov 
z edukačných aplikácií 0 0% 27 2% 

  
  

Diskusia vo virtuálnom priestore (využívanie 
sociálnych sietí na komunikáciu so žiakmi) 0 0% 2 0% 

  
  

metódy rozvoje emocionálnej inteligencie 0 0% 1 0% 
  

  

spolu 1509 100% 1332 100% 
  

  

  
      

  

                

Vo vzťahu k dopravnej výchove za najúčinnejšie metódy označili respondenti pred 

vzdelávaním  1) hry, 2) skúsenostné metódy a 3) vysvetľovanie. Po absolvovaní 

vzdelávania 1) hry, 2) skúsenostné metódy a 3) cvičenie a navykanie. 

ZDRAVOTNEJ 

3.3. Zadajte tri podľa Vás najúčinnejšie metódy vo vzťahu k zdravotnej výchove 

  1 etapa 2 etapa       
Asociácie 13 1% 17 1% 

  
  

brainstorming 8 1% 27 2% 
  

  

cvičenie a navykanie 121 8% 90 7% 
  

  

diskusia 88 6% 70 5% 
  

  

dramatizácia hranie rol 150 10% 131 10% 
  

  

heuristika / riadené objavovanie / bádanie 26 2% 19 1% 
  

  

hodnotenie mediálnych obsahov 1 0% 4 0% 
  

  

hry 143 9% 157 12% 
  

  

kooperatívne učenie 28 2% 26 2% 
  

  

metóda multisenzorického sprostredkovania 16 1% 14 1% 
  

  

metódy kritického myslenia 10 1% 15 1% 
  

  

myšlienkové a pojmové mapy 20 1% 33 3% 
  

  

pozorovanie 50 3% 49 4% 
  

  

prednáška 114 8% 55 4% 
  

  

predvádzanie 183 12% 134 10% 
  

  

prípadová štúdia 25 2% 24 2% 
  

  

projektová metóda 36 2% 40 3% 
  

  

rozhovor 109 7% 103 8% 
  

  

textová analýza 2 0% 0 0% 
  

  

Tvorba využívajúca digitálne technológie 
(fotografovanie / tvorba videí / tvorba 
jednoduchých aplikácií a pod.) 0 0% 5 0% 

  
  

umelecké vyjadrenie dieťaťa/žiaka 6 0% 4 0% 
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vysvetľovanie 153 10% 93 7% 
  

  

analýza a interpretácia umeleckého diela 1 0% 0 0% 
  

  

kladný vzor príklad 61 4% 52 4% 
  

  

mediácia 3 0% 8 1% 
  

  

metóda sebahodnotenia 12 1% 12 1% 
  

  

metóda výchovnej animácie 14 1% 19 1% 
  

  

skúsenostné metódy 123 8% 111 8% 
  

  

Využívanie špeciálnych interaktívnych prvkov 
z edukačných aplikácií 0 0% 3 0% 

  
  

Diskusia vo virtuálnom priestore (využívanie 
sociálnych sietí na komunikáciu so žiakmi) 0 0% 0 0% 

  
  

metódy rozvoje emocionálnej inteligencie 0 0% 4 0% 
  

  

spolu 1516 100% 1319 100% 
  

  

Za najúčinnejšie metódy vo vzťahu k zdravotnej výchove považovali respondenti 

pred vzdelávaním metódy 1) predvádzanie, 2) vysvetľovanie a 3) dramatizácia, hranie rol. 

Po absolvovaní vzdelávania 1) hry, 2)  predvádzanie, 3) dramatizácia, hranie rolí. 

ETICKEJ 

3.4. Zadajte tri podľa Vás najúčinnejšie metódy vo vzťahu k etickej výchove 

  1 etapa 2 etapa       
Asociácie 23 2% 17 1% 

  
  

brainstorming 42 3% 38 3% 
  

  

cvičenie a navykanie 20 1% 19 1% 
  

  

diskusia 99 7% 93 7% 
  

  

dramatizácia hranie rol 176 12% 153 11% 
  

  

heuristika / riadené objavovanie / bádanie 11 1% 6 0% 
  

  

hodnotenie mediálnych obsahov 4 0% 12 1% 
  

  

hry 137 10% 142 10% 
  

  

kooperatívne učenie 47 3% 33 2% 
  

  

metóda multisenzorického sprostredkovania 2 0% 6 0% 
  

  

metódy kritického myslenia 41 3% 50 4% 
  

  

myšlienkové a pojmové mapy 7 0% 14 1% 
  

  

pozorovanie 22 2% 25 2% 
  

  

prednáška 21 1% 8 1% 
  

  

predvádzanie 27 2% 13 1% 
  

  

prípadová štúdia 4 0% 15 1% 
  

  

projektová metóda 8 1% 17 1% 
  

  

rozhovor 132 9% 117 9% 
  

  

textová analýza 5 0% 2 0% 
  

  

Tvorba využívajúca digitálne technológie 
(fotografovanie / tvorba videí / tvorba 
jednoduchých aplikácií a pod.) 0 0% 3 0% 

  
  

umelecké vyjadrenie dieťaťa/žiaka 30 2% 36 3% 
  

  

vysvetľovanie 36 3% 24 2% 
  

  

analýza a interpretácia umeleckého diela 11 1% 17 1% 
  

  

kladný vzor príklad 255 18% 188 14% 
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mediácia 19 1% 16 1% 
  

  

metóda sebahodnotenia 157 11% 136 10% 
  

  

metóda výchovnej animácie 19 1% 22 2% 
  

  

skúsenostné metódy 71 5% 44 3% 
  

  

Využívanie špeciálnych interaktívnych prvkov 
z edukačných aplikácií 0 0% 0 0% 

  
  

Diskusia vo virtuálnom priestore (využívanie 
sociálnych sietí na komunikáciu so žiakmi) 0 0% 2 0% 

  
  

metódy rozvoje emocionálnej inteligencie 0 0% 87 6% 
  

  

spolu 1426 100% 1355 100% 
  

  

  
      

  

Z tabuľky vyplýva, že k trom najúčinnejším metódam v etickej výchove v prvej  etape 

evalvácie patria metódy: kladný vzor, príklad (255 odpovedí  z celkového počtu  1426 

odpovedí , čo je 18%), dramatizácia, hranie rol (176 odpovedí  z celkového počtu  1426 

odpovedí , čo je 12%) a metóda sebahodnotenia  (157odpovedí  z celkového počtu  1426 

odpovedí , čo je 11%). 

V druhej etape evalvácie k  trom najúčinnejším metódam v etickej výchove patria metódy: 

kladný vzor, príklad (255 odpovedí  z celkového počtu  1355 odpovedí , čo je 14%), 

dramatizácia, hranie rol (153 odpovedí  z celkového počtu  1355 odpovedí , čo je 11%) 

a hra (142 odpovedí  z celkového počtu  1355 odpovedí , čo je 10%). 

Blok 4 

 

V druhej fáze evalvácie 30% PZ a OZ súhlasí s tým, že od využívania aktivizujúcich metód 

ich odrádzajú  administratíva a predpisy, čo je o 10 % menej ako v prvej fáze evalvácie. 

V prvej fáze nesúhlasilo s daným tvrdením 66 % respondentov, v druhej fáze 59%. 

38% 

12% 

28% 

10% 12% 

44% 

11% 

17% 
15% 

13% 

nesúhlasím neviem súhlasím úplne
nesúhlasím

úplne súhlasím

Počet z 4. Vyjadrite mieru svojho súhlasu: Od využívania 
aktivizujúcich metód ma odrádza, že [musím dodržiavať všeobecne 

záväzné predpisy a pedagogické dokumenty] 

1. etapa 2. etapa
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Len 14% PZ a OZ odrádza od využívania aktivizujúcich metód ich nevhodnosť pre edukačnú 

činnosť, ktorú realizujú (v prvej fáze ich bolo 15%). S tvrdením nesúhlasilo v prvej fáze 70% 

respondentov, v druhej fáze 78%. 

 

 

53% 

15% 13% 
17% 

2% 

49% 

8% 
12% 

29% 

2% 

nesúhlasím neviem súhlasím úplne
nesúhlasím

úplne súhlasím

Počet z 4. Vyjadrite mieru svojho súhlasu: Od využívania 
aktivizujúcich metód ma odrádza, že [sa nehodia na edukačnú 

činnosť, ktorú realizujem] 

1. etapa 2. etapa

57% 

10% 
12% 

18% 

3% 

53% 

5% 

12% 

28% 

2% 

nesúhlasím neviem súhlasím úplne
nesúhlasím

úplne súhlasím

Počet z 4. Vyjadrite mieru svojho súhlasu: Od využívania 
aktivizujúcich metód ma odrádza, že [nie sú vhodné pre vekovú 

kategóriu detí/žiakov, s ktorými pracujem] 

1. etapa 2. etapa
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V prvej fáze evalvácie od využívania aktivizujúcich metód odrádza PZ a OZ ich nevhodnosť 

pre vek detí/žiakov 15%, v druhej fáze 14%. S daným tvrdením nesúhlasí v prvej fáze 75% 

a v druhej fáze 81%.  

 

Len 12% PZ a OZ odrádza pri používaní aktivizujúcich metód neochota detí/žiakov 

spolupracovať (v prvej fáze 18%). Nesúhlas s tvrdením v prvej fáze označilo 75% a v druhej 

fáze 84%.  

54% 

7% 

15% 

21% 

3% 

59% 

4% 
10% 

25% 

2% 

nesúhlasím neviem súhlasím úplne
nesúhlasím

úplne súhlasím

Počet z 4. Vyjadrite mieru svojho súhlasu: Od využívania 
aktivizujúcich metód ma odrádza, že [deti/žiaci nie sú ochotné 

ochotní spolupracovať] 

1. etapa 2. etapa
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18% PZ a OZ odrádza, že deti/žiaci nemajú dostatok skúseností a nevedia sa aktívne učiť      

(v prvej fáze 30%). S daným tvrdením v prvej fáze nesúhlasí 60%, v druhej fáze 72%. 

 

 

47% 

10% 

25% 

13% 

5% 

56% 

9% 

15% 16% 

3% 

nesúhlasím neviem súhlasím úplne
nesúhlasím

úplne súhlasím

Počet z 4. Vyjadrite mieru svojho súhlasu: Od využívania 
aktivizujúcich metód ma odrádza, že [deti/žiaci nemajú dostatok 

skúseností, nevedia sa aktívne učiť a zapájať] 

1. etapa 2. etapa

54% 

17% 

6% 

21% 

1% 

52% 

13% 

5% 

28% 

1% 

nesúhlasím neviem súhlasím úplne
nesúhlasím

úplne súhlasím

Počet z 4. Vyjadrite mieru svojho súhlasu: Od využívania 
aktivizujúcich metód ma odrádza, že [sú menej účinné ako tradičné 

postupy] 

1. etapa 2. etapa
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Z pôvodných 6 % PZ a OZ, ktorí súhlasili s tvrdením, že aktivizujúce metódy sú menej 

účinné ako tradičné metódy, prišlo k poklesu o 1%. S tvrdením nesúhlasí v prvej fáze 75%, 

v druhej fáze 80%. 

 

Pred vzdelávaním sa 43% PZ a OZ domnievalo, že nie je dostatok informácií o danej 

problematike, po absolvovaní vzdelávania sa domnieva len 27% PZ a OZ, že nie je dostatok 

informácií.  

36% 

16% 

34% 

5% 

9% 

47% 

15% 

22% 

11% 

5% 

nesúhlasím neviem súhlasím úplne
nesúhlasím

úplne súhlasím

Počet z 4. Vyjadrite mieru svojho súhlasu: Od využívania 
aktivizujúcich metód ma odrádza, že [nie je dostatok informácií o 

danej problematike] 

1. etapa 2. etapa
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Pred vzdelávaním sa 51% PZ a OZ domnievalo, že nie je dostatok zdrojov (materiálov, 

literatúry) o danej problematike, po absolvovaní vzdelávania sa domnieva len 34% PZ a OZ, 

že nie je dostatok informácií. Z výsledkov vyplýva zvýšenie informovanosti o dostupnosti 

zdrojov. Počet odpovedí neviem sa o 2% znížil. 

 

30% 

15% 

36% 

4% 

15% 

44% 

13% 

28% 

9% 
6% 

nesúhlasím neviem súhlasím úplne
nesúhlasím

úplne súhlasím

Počet z 4. Vyjadrite mieru svojho súhlasu: Od využívania 
aktivizujúcich metód ma odrádza, že [nie je dostatok zdrojov-

materiálov, literatúry s danou problematikou] 

1. etapa 2. etapa

32% 

9% 

34% 

7% 

18% 

45% 

8% 

25% 

13% 

9% 

nesúhlasím neviem súhlasím úplne
nesúhlasím

úplne súhlasím

Počet z 4. Vyjadrite mieru svojho súhlasu: Od využívania 
aktivizujúcich metód ma odrádza, že [v škole/v školskom zariadení 

nie je vhodné materiálne vybavenie] 
1. etapa 2. etapa
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Pred vzdelávaním sa 52% PZ a OZ domnievalo, že v škole/školskom zariadení nie je vhodné 

materiálne vybavenie, po absolvovaní vzdelávania sa domnieva len 34% PZ a OZ. 

 

27% PZ a OZ od využívania aktivizujúcich metód  odrádza, že v školách a školských 

zariadeniach nie je vhodné IKT vybavenie. Sledovaná bola len druhá etapa.  

 

51% 

5% 

17% 18% 

10% 

nesúhlasím neviem súhlasím úplne
nesúhlasím

úplne súhlasím

Počet z Iné [v  škole/v školskom zariadení  nie je vhodné IKT 
vybavenie.] 

2. etapa

35% 

5% 

28% 

11% 

20% 

nesúhlasím neviem súhlasím úplne
nesúhlasím

úplne súhlasím

Počet z Iné [v skupine je veľký počet detí/žiakov] 
2. etapa
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Od využívania aktivizujúcich metód  48% PZ a OZ odrádza vysoký počet žiakov v skupine vo 

vzťahu k využívaniu aktivizujúcich metód. Sledovaná bola len druhá etapa. 

  

Od využívania aktivizujúcich metód  33% PZ a OZ odrádza nedostatok času a 

nevyhovujúca organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu. Sledovaná bola len druhá etapa. 

 

44% 

11% 

25% 

8% 
12% 

nesúhlasím neviem súhlasím úplne
nesúhlasím

úplne súhlasím

Počet z Iné [mám nedostatok času a organizácia výchovno-
vzdelávacieho procesu (priebežné odchody a príchody detí) je 

nevyhovujúca] 
2. etapa

54% 

9% 8% 

27% 

2% 

nesúhlasím neviem súhlasím úplne
nesúhlasím

úplne súhlasím

Počet z Iné [v škole/školskom zariadení nie je klíma podporujúca 
využívanie aktivizujúcich metód] 

2. etapa
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Od využívania aktivizujúcich metód 10% PZ a OZ  odrádza nevyhovujúca klíma podporujúca 

využívanie aktivizujúcich metód. 81% respondentov považuje klímu v školách a školských 

zariadeniach za podporujúcu. Sledovaná bola len druhá etapa. 

 

 

Od využívania aktivizujúcich metód 14% PZ a OZ  odrádza nedostatok skúsenosti.  

Sledovaná bola len druhá etapa. 

53% 

15% 
12% 

18% 

2% 

nesúhlasím neviem súhlasím úplne
nesúhlasím

úplne súhlasím

Počet z Iné [nemám dostatok skúseností] 
2. etapa
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Od využívania aktivizujúcich metód 19% PZ a OZ  odrádzajú nedostatočné IKT zručnosti. 

Sledovaná bola len druhá etapa. 

 

75% PZ a OZ sa stotožňuje  s tvrdením, že ich neodrádza nič od využívania aktivizujúcich 

metód. Sledovaná bola len druhá etapa. 

48% 

14% 
16% 

18% 

3% 

nesúhlasím neviem súhlasím úplne
nesúhlasím

úplne súhlasím

Počet z Iné [nemám dostatočné IKT zručnosti pre aktivizujúce 
metódy viazané na IKT] 

2. etapa

14% 

7% 

47% 

4% 

28% 

nesúhlasím neviem súhlasím úplne
nesúhlasím

úplne súhlasím

Počet z Iné [neodrádza ma nič, aktivizujúce metódy využívam] 
2. etapa
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Blok 5 

Označte pri uvedených mediálnych obsahoch a médiách ich využívanie vo Vašej edukačnej 
činnosti, podľa priloženej škály. Prípadne doplňte tabuľku, ak v nej nie sú uvedené niektoré 
médiá alebo mediálne obsahy, ktoré považujete za užitočné.  [televízne programy –  dostupné 
vo vysielaní ] 

 

Pre 66% opýtaných sú televízne programy dostupné, 12% ich používa pravidelne, 33% 

nepravidelne, 21% ich nepovažuje za potrebné používať aj napriek ich dostupnosti. Pre 34% 

respondentov televízne programy nie sú dostupné, z toho 14% by ich chcelo využívať a 20% 

nepovažuje za potrebné ich využívať. 

Označte pri uvedených mediálnych obsahoch a médiách ich využívanie vo Vašej edukačnej 
činnosti, podľa priloženej škály. Prípadne doplňte tabuľku, ak v nej nie sú uvedené niektoré 
médiá alebo mediálne obsahy, ktoré považujete za užitočné.  [rozhlasové programy – dostupné 
vo vysielaní] 

nie sú pre mňa 
dostupné, a 

nepovažujem za 
potrebné i ch 

používať 
20% 

nie sú pre mňa 
dostupné, chcel 

by som ich 
využívať 

14% 
Sú pre mňa 
dostupné a 

používam ich 
pravidelne 

12% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
nepovažujem 
za potrebné 
ich používať 

21% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
využívam ich 
nepravidelne 

33% 

2. etapa 
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Pre 72% opýtaných sú rozhlasové programy dostupné, 7% ich používa pravidelne, 30% 

nepravidelne, 35% ich nepovažuje za potrebné používať aj napriek ich dostupnosti. Pre 28% 

respondentov rozhlasové programy nie sú dostupné, z toho 10% by ich chcelo využívať 

a 18% nepovažuje za potrebné ich využívať. 

 

Počet z 5. Označte pri uvedených mediálnych obsahoch a médiách ich využívanie vo Vašej 
edukačnej činnosti, podľa priloženej škály. Prípadne doplňte tabuľku, ak v nej nie sú uvedené 
niektoré médiá alebo mediálne obsahy, ktoré považujete za užitočné.  [Filmy na originálnych 
DVD / Blu-Ray] 

 

nie sú pre mňa 
dostupné, a 

nepovažujem za 
potrebné i ch 

používať 
18% 

nie sú pre mňa 
dostupné, chcel 

by som ich 
využívať 

10% 
Sú pre mňa 
dostupné a 

používam ich 
pravidelne 

7% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 

nepovažujem za 
potrebné ich 

používať 
35% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
využívam ich 
nepravidelne 

30% 

(prázdne) 
0% 

2. etapa 

nie sú pre mňa 
dostupné, a 

nepovažujem za 
potrebné i ch 

používať 
8% 

nie sú pre mňa 
dostupné, chcel 

by som ich 
využívať 

10% 
Sú pre mňa 
dostupné a 

používam ich 
pravidelne 

21% Sú pre mňa 
dostupné, ale 
nepovažujem 
za potrebné 
ich používať 

9% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
využívam ich 
nepravidelne 

52% 

(prázdne) 
0% 

2. etapa 



42 
 

Pre 82% opýtaných sú filmy na originálnych DVD / Blu-Ray dostupné, 21% ich používa 

pravidelne, 52% nepravidelne, 9% ich nepovažuje za potrebné používať aj napriek ich 

dostupnosti. Pre 18% respondentov filmy na originálnych DVD / Blu-Ray nie sú dostupné, 

z toho 10% by ich chcelo využívať a 8% nepovažuje za potrebné ich využívať. 

 

Počet z 5. Označte pri uvedených mediálnych obsahoch a médiách ich využívanie vo Vašej 
edukačnej činnosti, podľa priloženej škály. Prípadne doplňte tabuľku, ak v nej nie sú uvedené 
niektoré médiá alebo mediálne obsahy, ktoré považujete za užitočné.  [tlač] 

 

Pre 94% opýtaných sú mediálne obsahy - tlač dostupné, 43% ich používa pravidelne, 43% 

nepravidelne, 8% ich nepovažuje za potrebné používať aj napriek ich dostupnosti. Pre 6% 

respondentov mediálne obsahy - tlač nie sú dostupné, z toho 3% by ich chcelo využívať a 3% 

nepovažuje za potrebné ich využívať. 

 

Počet z 5. Označte pri uvedených mediálnych obsahoch a médiách ich využívanie vo Vašej 
edukačnej činnosti, podľa priloženej škály. Prípadne doplňte tabuľku, ak v nej nie sú uvedené 
niektoré médiá alebo mediálne obsahy, ktoré považujete za užitočné.  [knihy] 

nie sú pre mňa 
dostupné, a 

nepovažujem za 
potrebné i ch 

používať 
3% 

nie sú pre mňa 
dostupné, chcel 

by som ich 
využívať 

3% 

Sú pre mňa 
dostupné a 

používam ich 
pravidelne 

43% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
nepovažujem 
za potrebné 
ich používať 

8% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
využívam ich 
nepravidelne 

43% 

(prázdne) 
0% 

2. etapa 
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Pre 98% opýtaných sú mediálne obsahy - knihy dostupné, 73% ich používa pravidelne, 22% 

nepravidelne, 3% ich nepovažuje za potrebné používať aj napriek ich dostupnosti. Pre 2% 

respondentov mediálne obsahy - knihy nie sú dostupné, z toho 1% by ich chcelo využívať 

a 1% nepovažuje za potrebné ich využívať. 

 

Počet z 5. Označte pri uvedených mediálnych obsahoch a médiách ich využívanie vo Vašej 
edukačnej činnosti, podľa priloženej škály. Prípadne doplňte tabuľku, ak v nej nie sú uvedené 
niektoré médiá alebo mediálne obsahy, ktoré považujete za užitočné.  [hudobná produkcia 
(počúvanie hudby) ] 

 

nie sú pre mňa 
dostupné, a 

nepovažujem za 
potrebné i ch 

používať 
1% 

nie sú pre 
mňa 

dostupné, 
chcel by som 
ich využívať 

1% 

Sú pre mňa 
dostupné a 

používam ich 
pravidelne 

73% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 

nepovažujem za 
potrebné ich 

používať 
3% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
využívam ich 
nepravidelne 

22% 

(prázdne) 
0% 

2. etapa 

nie sú pre mňa 
dostupné, a 

nepovažujem za 
potrebné i ch 

používať 
2% 

nie sú pre 
mňa 

dostupné, 
chcel by som 
ich využívať 

1% 

Sú pre mňa 
dostupné a 

používam ich 
pravidelne 

68% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 

nepovažujem za 
potrebné ich 

používať 
5% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
využívam ich 
nepravidelne 

24% 

(prázdne) 
0% 

2. etapa 
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Pre 97% opýtaných je hudobná produkcia (počúvanie hudby) dostupná, 68% ju používa 

pravidelne, 24% nepravidelne, 5% ju nepovažuje za potrebné používať aj napriek jej 

dostupnosti. Pre 3% respondentov nie je hudobná produkcia (počúvanie hudby) dostupná, 

z toho 1% by ju chcelo využívať a 2% nepovažuje za potrebné ju využívať. 

 

Počet z 5. Označte pri uvedených mediálnych obsahoch a médiách ich využívanie vo Vašej 
edukačnej činnosti, podľa priloženej škály. Prípadne doplňte tabuľku, ak v nej nie sú uvedené 
niektoré médiá alebo mediálne obsahy, ktoré považujete za užitočné.  [počítačové programy] 

 

Pre 89% opýtaných sú počítačové programy dostupné, 38% ich používa pravidelne, 41% 

nepravidelne, 10% ich nepovažuje za potrebné používať aj napriek ich dostupnosti. Pre 11% 

respondentov počítačové programy nie sú dostupné, z toho 7% by ich chcelo využívať a 4% 

nepovažuje za potrebné ich využívať. 

 

Počet z 5. Označte pri uvedených mediálnych obsahoch a médiách ich využívanie vo Vašej 
edukačnej činnosti, podľa priloženej škály. Prípadne doplňte tabuľku, ak v nej nie sú uvedené 
niektoré médiá alebo mediálne obsahy, ktoré považujete za užitočné.  [počítačové hry] 

nie sú pre 
mňa 

dostupné, a 
nepovažujem 
za potrebné i 
ch používať 

4% 

nie sú pre mňa 
dostupné, chcel 

by som ich 
využívať 

7% 

Sú pre mňa 
dostupné a 

používam ich 
pravidelne 

38% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
nepovažujem 
za potrebné 
ich používať 

10% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
využívam ich 
nepravidelne 

41% 

(prázdne) 
0% 

2. etapa 
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Pre 76% opýtaných sú počítačové hry dostupné, 15% ich používa pravidelne, 30% 

nepravidelne, 31% ich nepovažuje za potrebné používať aj napriek ich dostupnosti. Pre 24% 

respondentov počítačové hry nie sú dostupné, z toho 9% by ich chcelo využívať a 15% 

nepovažuje za potrebné ich využívať. 

 

Počet z 5. Označte pri uvedených mediálnych obsahoch a médiách ich využívanie vo Vašej 
edukačnej činnosti, podľa priloženej škály. Prípadne doplňte tabuľku, ak v nej nie sú uvedené 
niektoré médiá alebo mediálne obsahy, ktoré považujete za užitočné.  [Špeciálne aplikácie 
určené na edukáciu (interaktívne prvky, testy, edukačné hry)] 

 

nie sú pre mňa 
dostupné, a 

nepovažujem za 
potrebné i ch 

používať 
15% 

nie sú pre mňa 
dostupné, chcel 

by som ich 
využívať 

9% 

Sú pre mňa 
dostupné a 

používam ich 
pravidelne 

15% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
nepovažujem 
za potrebné 
ich používať 

31% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
využívam ich 
nepravidelne 

30% 

(prázdne) 
0% 

2. etapa 

nie sú pre mňa 
dostupné, a 

nepovažujem za 
potrebné i ch 

používať 
6% nie sú pre mňa 

dostupné, chcel 
by som ich 

využívať 
18% 

Sú pre mňa 
dostupné a 

používam ich 
pravidelne 

26% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
nepovažujem 
za potrebné 
ich používať 

7% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
využívam ich 
nepravidelne 

43% 

(prázdne) 
0% 

2. etapa 
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Pre 76% opýtaných sú špeciálne aplikácie (interaktívne prvky, testy, edukačné hry) dostupné, 

26% ich používa pravidelne, 43% nepravidelne, 7% ich nepovažuje za potrebné používať aj 

napriek ich dostupnosti. Pre 24% respondentov špeciálne aplikácie (interaktívne prvky, testy, 

edukačné hry) nie sú dostupné, z toho 18% by ich chcelo využívať a 6% nepovažuje za 

potrebné ich využívať. 

 

Počet z 5. Označte pri uvedených mediálnych obsahoch a médiách ich využívanie vo Vašej 
edukačnej činnosti, podľa priloženej škály. Prípadne doplňte tabuľku, ak v nej nie sú uvedené 
niektoré médiá alebo mediálne obsahy, ktoré považujete za užitočné.  [Špeciálne vzdelávacie 
audiovizuálne obsahy (krátke vzdelávacie filmy) – zahraničné ] 

 

Pre 59% opýtaných sú špeciálne vzdelávacie audiovizuálne obsahy (krátke vzdelávacie filmy) 

– zahraničné dostupné, 13% ich používa pravidelne, 35% nepravidelne, 11% ich nepovažuje 

za potrebné používať aj napriek ich dostupnosti. Pre 41% respondentov špeciálne vzdelávacie 

audiovizuálne obsahy (krátke vzdelávacie filmy) – zahraničné nie sú dostupné, z toho 24% by 

ich chcelo využívať a 17% nepovažuje za potrebné ich využívať. 

 
Počet z 5. Označte pri uvedených mediálnych obsahoch a médiách ich využívanie vo Vašej 
edukačnej činnosti, podľa priloženej škály. Prípadne doplňte tabuľku, ak v nej nie sú uvedené 
niektoré médiá alebo mediálne obsahy, ktoré považujete za užitočné.  [Špecialne vzdelávacie 
audiovizuálne obsahy (krátke vzdelávacie filmy) – slovenské] 

nie sú pre mňa 
dostupné, a 

nepovažujem za 
potrebné i ch 

používať 
17% 

nie sú pre mňa 
dostupné, chcel 

by som ich 
využívať 

24% Sú pre mňa 
dostupné a 

používam ich 
pravidelne 

13% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
nepovažujem 
za potrebné 
ich používať 

11% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
využívam ich 
nepravidelne 

35% 

(prázdne) 
0% 

2. etapa 
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Pre 72% opýtaných sú špeciálne vzdelávacie audiovizuálne obsahy (krátke vzdelávacie filmy) 

– slovenské dostupné, 20% ich používa pravidelne, 44% nepravidelne, 8% ich nepovažuje za 

potrebné používať aj napriek ich dostupnosti. Pre 28% respondentov špeciálne vzdelávacie 

audiovizuálne obsahy (krátke vzdelávacie filmy) – slovenské nie sú dostupné, z toho 23% by 

ich chcelo využívať a 5% nepovažuje za potrebné ich využívať. 

 

Počet z 5. Označte pri uvedených mediálnych obsahoch a médiách ich využívanie vo Vašej 
edukačnej činnosti, podľa priloženej škály. Prípadne doplňte tabuľku, ak v nej nie sú uvedené 
niektoré médiá alebo mediálne obsahy, ktoré považujete za užitočné.  [Používam, alebo budem 
používať IDP z projektu AMV] 

 

nie sú pre mňa 
dostupné, a 

nepovažujem za 
potrebné i ch 

používať 
5% nie sú pre mňa 

dostupné, chcel 
by som ich 

využívať 
23% 

Sú pre mňa 
dostupné a 

používam ich 
pravidelne 

20% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
nepovažujem 
za potrebné 
ich používať 

8% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
využívam ich 
nepravidelne 

44% 

(prázdne) 
0% 

2. etapa 

nie sú pre 
mňa 

dostupné, a 
nepovažujem 
za potrebné i 
ch používať 

1% 

nie sú pre 
mňa 

dostupné, 
chcel by 
som ich 
využívať 

7% 

Sú pre mňa 
dostupné a 

používam ich 
pravidelne 

40% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
nepovažujem 
za potrebné 
ich používať 

9% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
využívam ich 
nepravidelne 

43% 

(prázdne) 
0% 

2. etapa 
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Pre 92% opýtaných sú IDP z projektu AMV dostupné, 40% ich používa pravidelne, 43% 

nepravidelne, 9% ich nepovažuje za potrebné používať aj napriek ich dostupnosti. Pre 8% 

respondentov IDP z projektu AMV nie sú dostupné, z toho 7% by ich chcelo využívať a 1% 

nepovažuje za potrebné ich využívať. 

 

Počet z 5. Označte pri uvedených mediálnych obsahoch a médiách ich využívanie vo Vašej 
edukačnej činnosti, podľa priloženej škály. Prípadne doplňte tabuľku, ak v nej nie sú uvedené 
niektoré médiá alebo mediálne obsahy, ktoré považujete za užitočné.  [Internet – sociálne siete] 

 

Pre 85% opýtaných sú internet – sociálne siete dostupné, 34% ich používa pravidelne, 31% 

nepravidelne, 20% ich nepovažuje za potrebné používať aj napriek ich dostupnosti. Pre 15% 

respondentov nie sú internet – sociálne siete dostupné, z toho 7% by ich chcelo využívať a 8% 

nepovažuje za potrebné ich využívať. 

 
 
Počet z 5. Označte pri uvedených mediálnych obsahoch a médiách ich využívanie vo Vašej 
edukačnej činnosti, podľa priloženej škály. Prípadne doplňte tabuľku, ak v nej nie sú uvedené 
niektoré médiá alebo mediálne obsahy, ktoré považujete za užitočné.  [Internet – konkrétne 
webstránky s edukačným zameraním - slovenské] 

nie sú pre mňa 
dostupné, a 

nepovažujem za 
potrebné i ch 

používať 
8% 

nie sú pre mňa 
dostupné, chcel 

by som ich 
využívať 

7% 

Sú pre mňa 
dostupné a 

používam ich 
pravidelne 

34% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
nepovažujem 
za potrebné 
ich používať 

20% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
využívam ich 
nepravidelne 

31% 

(prázdne) 
0% 

2. etapa 
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Pre 89% opýtaných sú internet – konkrétne webstránky s edukačným zameraním - slovenské 

dostupné, 40% ich používa pravidelne, 43% nepravidelne, 6% ich nepovažuje za potrebné 

používať aj napriek ich dostupnosti. Pre 11% respondentov nie sú internet – konkrétne 

webstránky s edukačným zameraním - slovenské dostupné, z toho 9% by ich chcelo využívať 

a 2% nepovažuje za potrebné ich využívať. 

 
Počet z 5. Označte pri uvedených mediálnych obsahoch a médiách ich využívanie vo Vašej 
edukačnej činnosti, podľa priloženej škály. Prípadne doplňte tabuľku, ak v nej nie sú uvedené 
niektoré médiá alebo mediálne obsahy, ktoré považujete za užitočné.  [Internet – konkrétne 
webstránky s edukačným zameraním - zahraničné] 

 

nie sú pre mňa 
dostupné, a 

nepovažujem za 
potrebné i ch 

používať 
2% 

nie sú pre mňa 
dostupné, chcel 

by som ich 
využívať 

9% 

Sú pre mňa 
dostupné a 

používam ich 
pravidelne 

40% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
nepovažujem 
za potrebné 
ich používať 

6% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
využívam ich 
nepravidelne 

43% 

(prázdne) 
0% 

2. etapa 

nie sú pre 
mňa 

dostupné, a 
nepovažujem 
za potrebné i 
ch používať 

10% 
nie sú pre 

mňa 
dostupné, 

chcel by som 
ich využívať 

9% 

Sú pre mňa 
dostupné a 

používam ich 
pravidelne 

26% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
nepovažujem 
za potrebné 
ich používať 

17% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
využívam ich 
nepravidelne 

38% 

(prázdne) 
0% 

2. etapa 
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Pre 81% opýtaných sú internet – konkrétne webstránky s edukačným zameraním - zahraničné 

dostupné, 26% ich používa pravidelne, 38% nepravidelne, 17% ich nepovažuje za potrebné 

používať aj napriek ich dostupnosti. Pre 19% respondentov nie sú internet – konkrétne 

webstránky s edukačným zameraním - zahraničné dostupné, z toho 9% by ich chcelo 

využívať a 10% nepovažuje za potrebné ich využívať. 

 

Počet z 5. Označte pri uvedených mediálnych obsahoch a médiách ich využívanie vo Vašej 
edukačnej činnosti, podľa priloženej škály. Prípadne doplňte tabuľku, ak v nej nie sú uvedené 
niektoré médiá alebo mediálne obsahy, ktoré považujete za užitočné.  [Internet – všeobecné 
informácie/správy] 

 

Pre 89% opýtaných sú internet – všeobecné informácie/správy dostupné, 41% ich používa 

pravidelne, 32% nepravidelne, 16% ich nepovažuje za potrebné používať aj napriek ich 

dostupnosti. Pre 11% respondentov nie sú internet – všeobecné informácie/správy dostupné, 

z toho 6% by ich chcelo využívať a 5% nepovažuje za potrebné ich využívať. 

 
Počet z 5. Označte pri uvedených mediálnych obsahoch a médiách ich využívanie vo Vašej 
edukačnej činnosti, podľa priloženej škály. Prípadne doplňte tabuľku, ak v nej nie sú uvedené 
niektoré médiá alebo mediálne obsahy, ktoré považujete za užitočné.  [Osobný počítač] 

nie sú pre 
mňa 

dostupné, a 
nepovažujem 
za potrebné i 
ch používať 

5% 

nie sú pre mňa 
dostupné, chcel 

by som ich 
využívať 

6% 

Sú pre mňa 
dostupné a 

používam ich 
pravidelne 

41% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 

nepovažujem za 
potrebné ich 

používať 
16% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
využívam ich 
nepravidelne 

32% 

(prázdne) 
0% 2. etapa 
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Pre 83% opýtaných sú osobné počítače dostupné, 53% ich používa pravidelne, 24% 

nepravidelne, 6% ich nepovažuje za potrebné používať aj napriek ich dostupnosti. Pre 17% 

respondentov nie sú osobné počítače dostupné, z toho 12% by ich chcelo využívať a 5% 

nepovažuje za potrebné ich využívať. 

 

Počet z 5. Označte pri uvedených mediálnych obsahoch a médiách ich využívanie vo Vašej 
edukačnej činnosti, podľa priloženej škály. Prípadne doplňte tabuľku, ak v nej nie sú uvedené 
niektoré médiá alebo mediálne obsahy, ktoré považujete za užitočné.  [Prenosný počítač 
(notebook) ] 

nie sú pre mňa 
dostupné, a 

nepovažujem za 
potrebné i ch 

používať 
5% 

nie sú pre mňa 
dostupné, chcel 

by som ich 
využívať 

12% 

Sú pre mňa 
dostupné a 

používam ich 
pravidelne 

53% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 

nepovažujem za 
potrebné ich 

používať 
6% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
využívam ich 
nepravidelne 

24% 

(prázdne) 
0% 

2. etapa 
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Pre 81% opýtaných sú prenosné počítače (notebook) dostupné, 54% ich používa pravidelne, 

24% nepravidelne, 3% ich nepovažuje za potrebné používať aj napriek ich dostupnosti. Pre 

19% respondentov nie sú prenosné počítače (notebook) dostupné, z toho 16% by ich chcelo 

využívať a 3% nepovažuje za potrebné ich využívať. 

 

Počet z 5. Označte pri uvedených mediálnych obsahoch a médiách ich využívanie vo Vašej 
edukačnej činnosti, podľa priloženej škály. Prípadne doplňte tabuľku, ak v nej nie sú uvedené 
niektoré médiá alebo mediálne obsahy, ktoré považujete za užitočné.  [mobil] 

nie sú pre mňa 
dostupné, a 

nepovažujem za 
potrebné i ch 

používať 
3% 

nie sú pre mňa 
dostupné, chcel 

by som ich 
využívať 

16% 

Sú pre mňa 
dostupné a 

používam ich 
pravidelne 

54% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 

nepovažujem za 
potrebné ich 

používať 
3% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
využívam ich 
nepravidelne 

24% 

(prázdne) 
0% 

2. etapa 
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Pre 82% opýtaných je mobil dostupný, 37% ho používa pravidelne, 19% nepravidelne, 26% 

ho nepovažuje za potrebné používať aj napriek jeho dostupnosti. Pre 18% respondentov nie je 

mobil dostupný, z toho 9% by ho chcelo využívať a 9% nepovažuje za potrebné ho využívať. 

 
Počet z 5. Označte pri uvedených mediálnych obsahoch a médiách ich využívanie vo Vašej 
edukačnej činnosti, podľa priloženej škály. Prípadne doplňte tabuľku, ak v nej nie sú uvedené 
niektoré médiá alebo mediálne obsahy, ktoré považujete za užitočné.  [tablet ] 

 

Pre 49% opýtaných je tablet dostupný, 19% ho používa pravidelne, 18% nepravidelne, 12% 

ho nepovažuje za potrebné používať aj napriek jeho dostupnosti. Pre 51% respondentov nie je 

nie sú pre mňa 
dostupné, a 

nepovažujem za 
potrebné i ch 

používať 
9% 

nie sú pre mňa 
dostupné, chcel 

by som ich 
využívať 

9% 

Sú pre mňa 
dostupné a 

používam ich 
pravidelne 

37% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 

nepovažujem za 
potrebné ich 

používať 
26% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
využívam ich 
nepravidelne 

19% 

(prázdne) 
0% 

2. etapa 

nie sú pre mňa 
dostupné, a 

nepovažujem za 
potrebné i ch 

používať 
17% 

nie sú pre mňa 
dostupné, chcel 

by som ich 
využívať 

34% Sú pre mňa 
dostupné a 

používam ich 
pravidelne 

19% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 

nepovažujem za 
potrebné ich 

používať 
12% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
využívam ich 
nepravidelne 

18% 

(prázdne) 
0% 

2. etapa 
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tablet dostupný, z toho 34% by ho chcelo využívať a 17% nepovažuje za potrebné ho 

využívať. 

 

Počet z 5. Označte pri uvedených mediálnych obsahoch a médiách ich využívanie vo Vašej 
edukačnej činnosti, podľa priloženej škály. Prípadne doplňte tabuľku, ak v nej nie sú uvedené 
niektoré médiá alebo mediálne obsahy, ktoré považujete za užitočné.  [diaprojektor] 

 

Pre 59% opýtaných je diaprojektor dostupný, 21% ho používa pravidelne, 27% nepravidelne, 

11% ho nepovažuje za potrebné používať aj napriek jeho dostupnosti. Pre 41% respondentov 

nie je diaprojektor dostupný, z toho 23% by ho chcelo využívať a 18% nepovažuje za 

potrebné ho využívať. 

 

Počet z 5. Označte pri uvedených mediálnych obsahoch a médiách ich využívanie vo Vašej 
edukačnej činnosti, podľa priloženej škály. Prípadne doplňte tabuľku, ak v nej nie sú uvedené 
niektoré médiá alebo mediálne obsahy, ktoré považujete za užitočné.  [interaktívna tabuľa] 

nie sú pre mňa 
dostupné, a 

nepovažujem za 
potrebné i ch 

používať 
18% 

nie sú pre 
mňa 

dostupné, 
chcel by 
som ich 
využívať 

23% 

Sú pre mňa 
dostupné a 

používam ich 
pravidelne 

21% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 

nepovažujem za 
potrebné ich 

používať 
11% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
využívam ich 
nepravidelne 

27% 

(prázdne) 
0% 

2. etapa 
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Pre 88% opýtaných je interaktívna tabuľa dostupná, 46% ho používa pravidelne, 39% 

nepravidelne, 3% ho nepovažuje za potrebné používať aj napriek jeho dostupnosti. Pre 12% 

respondentov nie je interaktívna tabuľa dostupná, z toho 9% by ho chcelo využívať a 3% 

nepovažuje za potrebné ho využívať. 

 
Počet z 5. Označte pri uvedených mediálnych obsahoch a médiách ich využívanie vo Vašej 
edukačnej činnosti, podľa priloženej škály. Prípadne doplňte tabuľku, ak v nej nie sú uvedené 
niektoré médiá alebo mediálne obsahy, ktoré považujete za užitočné.  [Televízny prijímač ] 

 

Pre 67% opýtaných je televízny prijímač dostupný, 19% ho používa pravidelne, 29% 

nepravidelne, 19% ho nepovažuje za potrebné používať aj napriek jeho dostupnosti. Pre 33% 

nie sú pre mňa 
dostupné, a 

nepovažujem za 
potrebné i ch 

používať 
3% 

nie sú pre 
mňa 

dostupné, 
chcel by 
som ich 
využívať 

9% 

Sú pre mňa 
dostupné a 

používam ich 
pravidelne 

46% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
nepovažujem 
za potrebné 
ich používať 

3% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
využívam ich 
nepravidelne 

39% 

(prázdne) 
0% 

2. etapa 

nie sú pre mňa 
dostupné, a 

nepovažujem za 
potrebné i ch 

používať 
21% 

nie sú pre mňa 
dostupné, chcel 

by som ich 
využívať 

12% 
Sú pre mňa 
dostupné a 

používam ich 
pravidelne 

19% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 

nepovažujem za 
potrebné ich 

používať 
19% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
využívam ich 
nepravidelne 

29% 

(prázdne) 
0% 

2. etapa 
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respondentov nie je televízny prijímač dostupný, z toho 12% by ho chcelo využívať a 21% 

nepovažuje za potrebné ho využívať. 

 

Počet z 5. Označte pri uvedených mediálnych obsahoch a médiách ich využívanie vo Vašej 
edukačnej činnosti, podľa priloženej škály. Prípadne doplňte tabuľku, ak v nej nie sú uvedené 
niektoré médiá alebo mediálne obsahy, ktoré považujete za užitočné.  [DVD - prehrávač] 

 

Pre 79% opýtaných je DVD prehrávač dostupný, 26% ho používa pravidelne, 36% 

nepravidelne, 17% ho nepovažuje za potrebné používať aj napriek jeho dostupnosti. Pre 21% 

respondentov nie je DVD prehrávač dostupný, z toho 10% by ho chcelo využívať a 11% 

nepovažuje za potrebné ho využívať. 

 
Počet z 5. Označte pri uvedených mediálnych obsahoch a médiách ich využívanie vo Vašej 
edukačnej činnosti, podľa priloženej škály. Prípadne doplňte tabuľku, ak v nej nie sú uvedené 
niektoré médiá alebo mediálne obsahy, ktoré považujete za užitočné.  [Rozhlasový prijímač ] 

nie sú pre 
mňa 

dostupné, a 
nepovažujem 
za potrebné i 
ch používať 

11% 

nie sú pre mňa 
dostupné, chcel 

by som ich 
využívať 

10% 

Sú pre mňa 
dostupné a 

používam ich 
pravidelne 

26% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
nepovažujem 
za potrebné 
ich používať 

17% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
využívam ich 
nepravidelne 

36% 

(prázdne) 
0% 

2. etapa 
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Pre 75% opýtaných je rozhlasový prijímač dostupný, 15% ho používa pravidelne, 33% 

nepravidelne, 27% ho nepovažuje za potrebné používať aj napriek jeho dostupnosti. Pre 25% 

respondentov nie je rozhlasový prijímač dostupný, z toho 8% by ho chcelo využívať a 17% 

nepovažuje za potrebné ho využívať. 

 

LEN 2. etapa     

 6. Akú formu pomoci by ste pri zavádzaní aktivizujúcich 
metód edukácie do praxe uvítali? 

Ďalšie vzdelávanie 184 10% 

Doplnenie IKT 125 7% 

iné 34 2% 

Koučing a poradenstvo pri aplikácii aktivizujúcich metód 204 11% 

Obdobné digitálne vzdelávacie pomôcky ako sú IDP z projektu 
AMV 

309 17% 

Špeciálne edukačné audiovizuálne obsahy (krátke vzdelávacie 
filmy) 

350 19% 

Učebné zdroje 233 13% 

Zariadenie na zhotovovanie školských videí ( napr.: kamery 
strihací/postprodukčný software kľúčovacie pozadie  pod.) 

239 13% 

Zlepšenie štandardného materiálno technického  zabezpečenia 
školy 

126 7% 

spolu 1804 100% 

 

nie sú pre mňa 
dostupné, a 

nepovažujem za 
potrebné i ch 

používať 
17% 

nie sú pre mňa 
dostupné, chcel 

by som ich 
využívať 

8% 

Sú pre mňa 
dostupné a 

používam ich 
pravidelne 

15% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
nepovažujem 
za potrebné 
ich používať 

27% 

Sú pre mňa 
dostupné, ale 
využívam ich 
nepravidelne 

33% 

(prázdne) 
0% 

2. etapa 
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Položka č. 6: Akú formu pomoci by ste pri zavádzaní aktivizujúcich metód edukácie do 

praxe uvítali? (možnosť viacerých odpovedí) 

V prvej etape z celkového počtu 946 bolo 297 (31%) odpovedí, ktoré potvrdili, že by pri 

zavádzaní aktivizujúcich metód do praxe uvítali ako formu pomoci v najväčšej miere IKT. 

Ďalej v postupnosti od najväčšieho počtu po najmenší počet odpovedí bolo   227 (24%) – 

zdroje; 199 (21%)  - profesionálny rozvoj; 138 (15%)  - materiálno-technické zabezpečenie; 

56 (6%) – oboznámenie sa s metódami a formami; 29 (3%) – iné.  

V druhej etape bolo celkovo 1804 odpovedí, z ktorých 350 (19%) odpovedí potvrdilo, že by 

pri zavádzaní aktivizujúcich metód do praxe uvítali ako formu pomoci v najväčšej miere 

špeciálne edukačné audiovizuálne obsahy (krátke vzdelávacie filmy). Ďalej v postupnosti od 

najväčšieho počtu po najmenší počet odpovedí bolo   309 (17%) – Obdobné digitálne 

vzdelávacie pomôcky ako sú IDP z projektu AMV; 239 (13%) - Zariadenie na zhotovovanie 

školských videí ( napr.: kamery strihací/postprodukčný software, kľúčovacie pozadie  pod.); 

233 (13%) - Učebné zdroje. V porovnaní s prvou etapou by pri zavádzaní aktivizujúcich 

metód do praxe uviedlo ako formu pomoci v najväčšej miere IKT 125 (7%) odpovedí, čo je 

pokles o 24%. 

 

Záver 

Evaluácia  sa realizovala na vzorke 577 PZ a OZ v prvej etape evalvácie a 461 PZ a OZ 

v druhej etape. Úbytok 115 respondentov nastal odchodom frekventantov vzdelávaní zo 

školstva a tým pádom aj z výskumnej vzorky.  

Z celkového počtu respondentov  v prvej etape  52%  a v druhej etape 59% respondentov 

uviedlo, že nie sú zástancami tradičného spôsobu edukácie, teda nesúhlasia a úplne nesúhlasia 

s tvrdením. Po absolvovaní vzdelávania v NP AMV nastal 7% nárast PZ a OZ, ktorí dali 

prednosť iným než tradičným výchovno-vzdelávacím  metódam.   

Z druhej fázy evalvácie a komparácie výsledkov z prvej fázy vyplýva nasledovné: 68% PZ 

a OZ po absolvovaní vzdelávania v NP AMV dáva prednosť iným než tradičným výchovno-

vzdelávacím  metódam, čo je nárast o 9%. Po absolvovaní vzdelávania o 14% PZ a OZ viac 

začalo využívať aktivizujúce metódy vo výchove (ďalej AMV), ktoré síce poznali ale 

doposiaľ  nevyužívali. 91 % PZ a OZ používalo svoje zaužívane aktivizujúce metódy a po 

absolvovaní vzdelávania 2% začali využívať aj nové AMV. 
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Po absolvovaní vzdelávania môžeme konštatovať, že došlo k určitým zmenám v preferovaní 

využívania jednotlivých aktivizujúcich metód. Najvyšší pokles bol zaznamenaný pri metóde 

vysvetľovanie (7%); metóde prednášky (3%). Najviac stúpli metódy myšlienkové mapy 17%,  

brainstorming (14%), hodnotenie mediálnych obsahov (14%), projektová metóda (11% ), 

mediácia 10%,  dramatizácia a hranie rolí (9%), analýzy a interpretácia výtvarného diela 

(8%), heuristika (7%), kritické myslenie (8%),  asociácie (5%).  

Po absolvovaní vzdelávania medzi najúčinnejšie metódy vo vzťahu k mediálnej výchove 

považovali PZ a OZ 1) hodnotenie mediálnych obsahov, 2) tvorba využívajúca digitálne 

technológie (fotografovanie / tvorba videí / tvorba jednoduchých aplikácií a pod.) a 3) 

rozhovor a diskusia. Vo vzťahu k  dopravnej výchove 1) hry, 2) skúsenostné metódy a 3) 

cvičenie a navykanie. Vo vzťahu k zdravotnej výchove 1) hry, 2)  predvádzanie, 3) 

dramatizácia, hranie rolí. Vo vzťahu k etickej výchove 1) kladný vzor príklad, 2) 

dramatizácia hranie rol a 3) hry.  

V rámci evalvácie  sme zisťovali, čo najviac PZ a OZ odrádza pri využívaní aktivizujúcich 

metód. Pri porovnávaní prvej a druhej etapy evaluácie sme zaznamenali  najväčšie rozdiely 

v nasledujúcich odpovediach: 

- Pred vzdelávaním sa 52% PZ a OZ domnievalo, že v škole/školskom zariadení nie je 

vhodné materiálne vybavenie, po absolvovaní vzdelávania sa domnieva len 34% PZ 

a OZ. 

- Pred vzdelávaním sa 51% PZ a OZ domnievalo, že nie je dostatok zdrojov 

(materiálov, literatúry) o danej problematike, po absolvovaní vzdelávania sa domnieva 

len 34% PZ a OZ, že nie je dostatok informácií. Z výsledkov vyplýva zvýšenie 

informovanosti o dostupnosti zdrojov. Počet odpovedí neviem sa o 2% znížil. 

- Pred vzdelávaním sa 43% PZ a OZ domnievalo, že nie je dostatok informácií o danej 

problematike, po absolvovaní vzdelávania sa domnieva len 27% PZ a OZ, že nie je 

dostatok informácii.  

- 18% PZ a OZ odrádza, že deti/žiaci nemajú dostatok skúseností a nevedia sa aktívne 

učiť (v prvej fáze 30%). S daným tvrdením v prvej fáze nesúhlasí 60%, v druhej fáze 

72%. 

Z predmetného vyplýva, že stúpol počet PZ a OZ, ktoré získali informácie na vzdelávaní         

o dostupnosti zdrojov a informácie o aktivizujúcich metódach.  Z projektu Aktivizujúce 
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metódy vo výchove dostali chýbajúce  materiálne vybavenie. Vzhľadom k tomu, že PZ a OZ 

získali nové zručnosti a poznatky o aktivizujúcich metódach, zmenili sa aj ich postoj 

k pripravenosti  detí/žiakov prijímať aktívny prístup vo výchovno-vzdelávacom procese a to 

konkrétne  zapájaniu sa detí/žiakov a ich aktívnemu učeniu  sa.   

Ďalej môžeme konštatovať, že po ukončení vzdelávania až 75% PZ a OZ uvádza, že ich 

nič neodrádza od využívania aktivizujúcich metód, čo hodnotíme veľmi pozitívne. Zo 

zvyšku 25% respondentov ich najviac odrádza:  

- vysoký počet detí/žiakov v skupine vo vzťahu k využívaniu aktivizujúcich metód - 

48%; 

-  nedostatok času a nevyhovujúca organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu - 33%; 

-  v školách a školských zariadeniach nie je vhodné IKT vybavenie - 27%.  

Pri zisťovania frekvencií využívania médií alebo mediálnych obsahov a ich dostupnosti 

v edukačnej činnosti frekventantov sme zistili nasledovné.  Zo zisťovaných otázok boli médiá 

väčšinou vo vysokom percente (80% a viac) dostupné. Najmenej dostupné boli tablety. 

Pre 51% respondentov nie je tablet dostupný, z toho 34% by ho chcelo využívať. 

V kooperácii s projektom Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, ktorý 

zabezpečil dodanie tabletov  pre školy, NP AMV zabezpečil vzdelávanie učiteľov v oblasti 

využívania tabletov. Vzdelávanie sa realizovalo v dvoch stupňoch vzdelávania a to: 

Využitie tabletov vo vyučovacom procese, 1926 absolventov vzdelávania  a  II. stupeň  

Manažment tabletovej učebne (2081 absolventov), čím sme naplnili jednu z najväčších 

požiadaviek PZ a OZ pri využívaní médií a mediálnych obsahov.   

- Pre  59% opýtaných sú nedostupné  špeciálne vzdelávacie audiovizuálne obsahy 

(krátke vzdelávacie filmy)  a 24%  respondentov uvádza, že by ich chceli používať. Aj 

tu svoju úlohu splní národný projekt Aktivizujúce metódy, ktorý potrebné 

audiovizuálne obsahy, formou edukačných balíčkov obsahujúcich interaktívne 

digitálne pomôcky  vytvoril a dodá do škôl a školských zariadení.  

V poslednom okruhu otázok sa zisťovala forma pomoci, ktorú by  respondenti uvítali  pri 

zavádzaní aktivizujúcich metód . PZ a OZ  uviedli v najväčšej miere, že by pri zavádzaní 

aktivizujúcich metód do praxe uvítali ako formu pomoci: 

- špeciálne edukačné audiovizuálne obsahy (krátke vzdelávacie filmy) -  19%; 

- obdobné digitálne vzdelávacie pomôcky ako sú IDP z projektu AMV  - 17%;  
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- zariadenie na zhotovovanie školských videí, napr.: kamery, strihací/postprodukčný 

software, kľúčovacie pozadie  pod. - 13%; 

- učebné zdroje - 13%. 

Môžeme konštatovať, že je stále veľký záujem zo strany PZ a OZ o IDP a vzdelávanie 

v oblasti aktivizujúcich metód a špeciálne edukačné audiovizuálne obsahy. 

Po ukončení vzdelávania môžeme konštatovať, že došlo pri využívaní u viacerých 

aktivizujúcich metód k veľkému posunu, teda ich častejšiemu používaniu a to hlavne 

u tých PZ a OZ, ktorí jednotlivé metódy vôbec nevyužívali pred vzdelávaním a boli 

zástancami tradičných metód. Viac ako polovica z nich ich začala používať, čo bolo aj 

cieľom NP Aktivizujúce metódy vo výchove.  

 

Zdroj: 

http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/index.php/kapitoly/pozorovanie.php?id=i11 

 

 Správu spracovali  za HOPS A.Minns a T.Volková, v spolupráci s J.Greňom.  
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