SEMINÁRE ZAMERANÉ NA VÝUČBU
PROSTREDNÍCTVOM TABLETOV

Čo je Škola na dotyk AKADÉMIA?
Počas trvania projektu Škola na dotyk sa učitelia a žiaci z desiatich slovenský škôl naučili efektívne používať
dotykové technológie na vyučovaní. Toto cenné know-how sa organizátori projektu rozhodli ponúknuť ostatným pedagógom prostredníctvom bezplatných, prakticky orientovaných seminárov, ktoré dostali názov
AKADÉMIA. Od októbra do decembra 2014 sa ich zúčastnilo takmer 800 pedagógov. Časť z nich (270) vyplnilo aj dotazníky, ktoré sú pre nás cennou spätnou väzbou a ocenením kvalitnej práce lektorov.
Na seminároch AKADÉMIA modul 1 sa účastníci oboznámili s tabletom ako didaktickou pomôckou. Sériu
seminárov sme na základe spätnej väzby vyhodnotili ako úspešnú a preto sme pripravili AKADÉMIU modul
2, ktorý je venovaný systému Samsung School.
Aktuálnu ponuku seminárov nájdete na adrese: http://akademia.edulab.sk
Stručný obsah seminárov:

Modul 1 - všeobecné aplikácie
tvorba poznámok
a vyučovacích
materiálov

testovanie a spätná
väzba

práca s fotograami
a videom

tvorba mentálnych
máp

práca s digitálnym
vzdelávacím
obsahom

Modul 2 - Samsung School
práca so
vzdelávacími
materiálmi

tvorba testov
a testovanie

správa žiackych
tabletov

zdieľanie obrazovky

praktické rady od
učiteľov

V ktorom vzdelávacom centre
ste absolvovali seminár Škola na dotyk AKADÉMIA?
Šamorín

Poprad

Banská Bystrica

Detva

18

15

41

Sabinov

19
Nitra

40

24
24
25

Trstená

34
30
Púchov

Bratislava
Bošany

Naplnil seminár Vaše očakávania?

áno

o

án

sk

203

1

8

nie

58

skôr nie
skôr áno

Ako hodnotíte prezentačné zručnosti lektorov?

veľmi dobré
nedostatočné

0

priemerné

221

3
25

dobré

Bol obsah školenia
prínosný pre Vašu pedagogickú prax?

rozhodne áno
vôbec nie

167
0

skôr nie

10
93

skôr áno

Ktorú z uvedených aplikácií, podľa vášho
uváženia, najviac využijete vo vyučovaní?

Video editor
úprava videí

74

Easy photo editor
úprava fotograí

Socrative

198

77

112
Mindomo

147

mentálne mapovanie

Poznámka S
tvorba poznámok

testovanie

Ktorú z uvedených aplikácií, podľa vášho
uváženia, najmenej využijete vo vyučovaní?

Socrative
testovanie

33
Poznámka S
tvorba poznámok

Video editor
úprava videí

43

125

52
Mindomo

91

mentálne mapovanie

Easy photo editor
úprava fotograí

Pripomienky a podnety

Nemám žiadne pripomienky, bola
“Klobúk dole” nad Konferenciou
som veľmi spokojná s priebehom a kva- v Poprade. Veľmi profesionálne zvládlitným odprezentovaním zo strany lek- nuté a tiež množstvo inšpirácií do praxe.
torov.
Mať tak tablety v triede a som spokojná!
Spolupráca prednášajúcich bola perNemám, bola som spokojná - jedno
fektná a snažili sa nás dostať do danej z mála školení, ktoré naplnilo očakávaproblematiky. Ďakujeme
nia učiteľa
Výborné školenie, len krátke. Nemám
Školenie sa mi páčilo, v skratke nám
žiadne iné pripomienky.
bolo povedané všetko. Ak to však chcem
aj ovládať, musím aplikácie pravidelne
Možnosti využitia je mnoho a seminár využívať :)
bol len 1x. Uvítala by som viac stretnutí.
Ďakujeme za prínosné vzdelávanie :-)
Veľmi Vám ďakujem za možnosť
Školenie bolo výborne pripravene,
Nemám pripomienky. S kvalitou
absolvovať školenie. Bolo príjemné obsahovo aj odborne. Veľmi pekne
služieb som bola spokojná.
a poučné a školiteľky nás pozitívne povz- ďakujem :)
budzovali, aby sme tablety na vyučovaní
Prínosné školenie. Verím, že sa
Uvítala by som špeciálne zamerané
používali. Ja momentálne využívam tablety na chémii a žiaci vypracovávajú na zúčastníme aj na ďalších školeniach, školenie na predmet geograa.
ktoré budete ponúkať.
nich protokoly z chemických pokusov.

Myslím si, že školenie bolo super.

né mať k dispozícii seminár ( výklad) aj
v el. podobe - na seminári som stihla
Bez pripomienok, bola som spokojná. robiť podľa pokynov - nebol čas robiť si
poznámky, ktoré by boli osožné, kým si
Bola som milo prekvapená s úrovňou človek jednotlivé aplikácie a prácu s tabslužieb.
letom viac neozrejmí.
bolo toho príliš veľa, nestihli sme si
riadne precvičiť, na konci som už nestíhal
a nevnímal

pocity a som rada, že nové informácie
môžem premietnuť do svojej praxe.
Ďakujeme šikovným lektorkám za trpezlivý a profesionálny prístup.

Bola som veľmi spokojná s celým
priebehom školenia. Všetko bolo veľkým
Vyhovovalo nám bezplatné školenie, prínosom pre moju ďalšiu pedagogickú
žiadne negatíva nemáme. Ďakujeme za prax. Veľmi pekne ďakujem.
približenie Školy na dotyk.
Perfektné školenie, veľmi príjemné
Veľká spokojnosť, ďakujem - určite a ústretové lektorky, a veľa užitočných
uvítam možnosť zúčastniť sa aj v budú- informácií a získaných praktických
cnosti
zručností

Bolo to moje druhé školenie a pomohlo mi to utvrdiť niektoré už získané
poznatky, a čo sa mi tiež veľmi páči viem
že sa môžem obrátiť na lektorov, ak by
Nemám žiadne výhrady, školenie splVeľmi ďakujem za možnosť zoznámiť
som potrebovala riešiť aj nejaký technilo moje očakávania.
sa s týmito technológiami, ktoré uľahčia
nický problém
a spe-stria prípravu na vyučovanie i ozŠkolenie sa mi páčilo veľmi, aj prístup
Už teraz sa teším na pokračovanie vláštnia priebeh osvojovania vedomostí
lektorky, len ja by som potrebovala dlhší týchto seminárov. Veľmi nám pomohli
Nie je čo vytknúť, bolo to super :).
čas na vyskúšanie všetkých tých vecí, čo pri prekonávaní prvotných problémov
nás chcela naučiť. Myslím, že radšej by a zoznámenie sa s prácou na tabletoch. Ďakujem
som prišla dvakrát, prípadne trikrát na ĎAKUJEM!
Ďakujem, že robíte tieto školenia
menej hodín ako raz na šesť. Ťažké je tak
Školenie bolo na veľmi vysokej úrovni, a môžem využívať nové technológie vo
dlho sa sústrediť, keď robíte úplne nové
vyučovaní. Dúfam, že tento typ školenia
veci. Napriek tomu vám ďakujem, že som ďakujem
bude ešte pokračovať a budú sa orgasi to mohla vyskúšať, pozdravujem pani
S priebehom vzdelávania som bola nizovať aj ďalšie. Držím palce.
lektorku, nech sa vám všetkým darí. Káva,
čaj a keksíky boli super, dobre nám padli, spokojná, teším sa na ďalšie - Samsung
Semináre sú veľmi dobré, zaujímavé
School
to bolo milé. Majte sa pekne.
a podnetné. Lektorky boli skvele
Skvelý nápad so seminárom. Avšak
Všetky aplikácie, s ktorými sme mali pripravené, príjemné a fundované. Sme
určite by som rozdelila seminár na úrovne možnosť zoznámiť sa na tomto seminári radi, že takéto možnosti bezplatného
- pre začiatočníkov a pre pokročilých. Bo- sú prínosné pre moji pg. prax. Jedine by vzdelávania máme na skvalitnenie
hužiaľ, ja ako technicky zdatnejšia som sa som uvítala, aby sme sa im venovali tro- a modernizáciu vzdelávania. Ďakujeme
polovicu seminára nudila, aj keď sa pred- šku viac a dlhšie.
Lektorky boli výborné :-))))
nášajúca veľmi snažila zaujať.
bolo to prvé školenie z mnohých, kde
Veľmi veľa informácií za daný čas. Prá- naozaj som sa niečo nové, zaujímavé
bolo to super odprezentovane
ca lektorov bola výborná, ale chcelo by to a podnetné naučila. Ďakujem.
Takéto školenia by som ešte privítala.
ešte čas na precvičenie, alebo opätovné
práve to, že kolegyne boli učiteľky
stretnutie
Ďakujem, bol to pre mňa podnetný
s praxou, bol seminár pre mňa prínoStretnutie vďaka skvelým lektorkám som.... uvítala by som aj ďalšie (práca seminár.
ma posunulo v mojej praxi vpred. Ďaku- s inými aplikáciami)
jem. Teším sa na ďalšie semináre.
Ďakujem:) mám iba samé pozitívne
Školiteľky boli veľmi ochotné, čerpali
z vlastných skúseností a reagovali na
otázky a podnety. Ak by bolo viac školení
- častejšie, mohli by sme už diskutovať aj
o našich skúsenostiach. Ďakujem.
Seminár bol pre mňa veľmi prínosný. Patrí Vám a Vašim spolupracovníkom
veľké Ďakujem. Kiež by takýchto seminárov bolo viac.
Veľmi príjemná prednášajúca, atmosféra, prístup, všetko tak ako má byť :)
Náplň seminára bola veľmi rozsiahla
- 6 hodinová dotácia neposkytuje priestor na nejaké utvrdenie - bolo by vhod-

