
    

                                                                                                           

 

 

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria 

Kód projektu: 26110130437 

 

DOTAZNÍK IKT 

 

Vážení kolegovia! 

 Chcel by som Vás touto cestou požiadať o vyplnenie tohto dotazníka. Jeho cieľom je zistiť 
Vaše schopnosti a zručnosti pri používaní informačných a komunikačných technológií ako aj rozsah 
v akom sú využívané informačné a komunikačné technológie  vo vyučovacom procese. 

 Ďakujem Vám za Váš čas a ochotu.     

       

Osobné údaje 

 

1. Pohlavie: 

a) muž 

b) žena 

 

2. Pracovné zaradenie a aprobácia: 

........................................................................................................................................ 

3. Počet rokov praxe: 

........................................................................................................................................ 

 

Využívanie IKT vo vyučovaní 

 

1. Kedy ste prvý krát začali používať IKT? 

a) na základnej škole 

b) na strednej škole 

c) na vysokej škole 

d) v zamestnaní 



2. Ako hodnotíte úroveň vašich vedomostí v nasledujúcich oblastiach: 

a) používanie PC, Windows: 

Žiadne   Základné  Mierne pokročilé  Pokročilé  Expertné 

b) textový editor – Word: 

Žiadne   Základné  Mierne pokročilé  Pokročilé  Expertné 

c) tabuľkový kalkulátor – Excel: 

Žiadne   Základné  Mierne pokročilé  Pokročilé  Expertné 

d) prezentácie – PowerPoint: 

Žiadne   Základné  Mierne pokročilé  Pokročilé  Expertné 

e) používanie Internetu, Outlook, mail: 

Žiadne   Základné  Mierne pokročilé  Pokročilé  Expertné 

f) využitie IKT vo vyučovaní – edukačné CD, práca s interaktívnou tabuľou: 

Žiadne   Základné  Mierne pokročilé  Pokročilé  Expertné 

 

3. Aký operačný systém preferujete pri svojej práci? 

a) Windows XP 

b) Windows 7 

c) Windows Vista 

d) iný (uviesť aký) ........................................................... 

 

4. Aký kancelársky balík preferujete pri svojej práci? 

a) MS Office 2003 

b) MS Office 2007 

c) MS Office 2010 

d) Open Office 

e) iný (uviesť aký) ........................................................... 

 

5. Aké interaktívne pomôcky využívate v rámci výchovno – vzdelávacieho procesu? 

a) interaktívna tabuľa 

b) pracovné listy 

c) cvičenia 

d) dataprojektor 

e) nevyužívam 



6. Koľko času venujete využívaniu IKT v pracovnej dobe denne? 

a) menej ako 2 hodiny 

b) 2 – 3 hodiny 

c) 4- 5 hodín 

d) 5 a viac hodín 

 

7. V akých výkonových oblastiach využívate IKT? 

a) výuková, výkladová prezentácia 

b) demonštratívna, názorová prezentácia 

c) testy, testové zošity 

d) hry s opakovacou alebo výkladovou tematikou 

e) iné 

f) nevyužívam 

 

8. Koľko času venujete využívaniu IKT v rámci plnenia si svojich pracovných povinností doma? 

a) 1 – 2 hodiny 

b) 2 – 3 hodiny 

c) 3 a viac hodín 

d) doma nepracujem 

 

9. Uveďte názvy edukačných programov, softwaru, prípadne edukačných www stránok, ktoré 
využívate v praxi vo vyučovacom procese. 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... ............... 

 

 

Systém ďalšieho vzdelávania 

 

1. Máte záujem ďalej sa systematicky vzdelávať? 

a) áno 

b) nie 

 



2. Čo je motiváciou Vášho ďalšieho vzdelávania sa? 

a) finančná odmena 

b) verejná pochvala 

c) doplnenie chýbajúcich vedomostí a zručností 

d) uspokojenie vlastnej potreby ďalšieho vzdelávania sa 

 

3. Aká forma vzdelávania Vám najviac vyhovuje?  

a) prezenčná 

b) dištančná 

c) kombinovaná 

d) e-lerning 

e) tréning 

 

4. Akých vzdelávacích aktivít/kurzov ste sa zúčastnili v posledných dvoch rokoch (názov kurzu, 
dĺžka trvania)? 

...................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................... ....................... 

...................................................................................................................................................... 

 

5. Čo bolo dôvodom Vašej účasti? 

a) záujem o obsah 

b) účasť kolegov 

c) dostali ste to ako povinnosť 

d) iný dôvod 

 

6. Ak ste sa vzdelávacích aktivít/kurzov za posledné dva roky nezúčastnili uveďte prečo: 

a) nepovažujete za potrebné vzdelávať sa 

b) všetko sa dokážete naučiť sám 

c) nikto to od Vás nevyžadoval 

d) nemali ste čas 

e) nemali ste na to peniaze 

f) zamestnávateľ to aj tak neocení 

 



7. Uveďte názov projektu súvisiaceho s využitím IKT vo vzdelávaní, do ktorého ste sa aktívne 
zapojili a charakterizuje Vašu pozíciu v projekte. 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

8. Váš názor na ďalšie vzdelávanie: 

a) ponúkané kurzy sú v súlade s potrebami praxe 

b) systém ohodnotenia motivuje k sústavnému sa vzdelávaniu 

c) zamestnávateľ plne podporuje Váš osobný rozvoj 

d) vzdelávate sa v prvom rade pre seba s cieľom rozvoja svojich vedomostí a zručností   

 


