Materská škola, Ulica 9.mája 1292/11, 024 04 Kysucké Nové Mesto
V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Materská škola, Ulica 9.mája 1292/11, 024 04 Kysucké Nové
Mesto uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:
p.č.

1

druh programu
vzdelávania

aktualizačné
vzdelávanie

názov programu

termín/trvanie

rozsah
v hodinách

Finančná gramotnosť v MŠ

14.12.2021

2 h.

Hodnotenie prebehlo na základe hodnotiaceho hárku (v prílohe)
Výsledok hodnotenia
Celkom zúčastnených účastníkov vzdelávania:
17 osôb
5
úplne súhlasím

4
súhlasím

3
nedokážem plne
zhodnotiť

2
nesúhlasím

Hodnotená oblasť
Vzdelávanie splnilo moje očakávania

1
úplne nesúhlasím
1

2

3

4

5
17

Na vzdelávaní som sa cítil dobre

2

15

Program splnil to, čo bolo sľúbené/

3

14

Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času

3

14

Lektor/i bol/i veľmi dobre pripravený/í.

17

Boli poučné príklady z praxe

17

Mali sme k dispozícii podporné materiály

1

16

Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi

17

Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej pedagogickej praxi

17

Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej pedagogickej praxe

2

15

Zhrnutie záverečného hodnotenia :
Vychádzame z hodnotenia pedagogických zamestnankýň ktoré sa zúčastnili aktualizačného
vzdelávania online – Finančná gramotnosť v materskej škole.
Prezentácia bola veľmi zaujímavá, zrozumiteľná. Prednášajúci lektori pristupovali
k problematike finančnej gramotnosti v materskej škole veľmi profesionálne. Ich slovný
a modulačný prejav bol veľmi príjemný a dobre počúvateľný. Všetky aktivity ktoré boli od
prezentované sa dajú dobre aplikovať na podmienky v materskej škole. Boli názorné, finančne
nenáročné na pomôcky, ktoré si deti v spolupráci s pedagógmi môžu vyrobiť aj svojpomocne.
Vzdelávanie bolo pre každú učiteľku prínosné a výrazne rozšírilo ich kompetencie v oblasti
rozvíjania finančnej gramotnosti detí predškolského veku. Kladne hodnotíme tiež, že súčasťou
aktivít bolo aj plnenie cieľov z viacerých vzdelávacích oblastí. Týmito aktivitami obohatíme náš
projekt Proxíková euroakadémia, ktorý na našej materskej škole realizujeme už od jeho vzniku.
Oslovila nás aj Vami prezentovaná aplikácia Kahoot! app. Ktorú sme doteraz nepoznali. Určite
ju budeme v budúcnosti využívať. V mene všetkých pedagogických zamestnankýň ďakujeme.
V Kysuckom Novom Meste dňa 17. 12. 2021

PhDr. Elena Gavláková
Riaditeľka MŠ

