
 

 

 

 

 

 

 

EVALVÁCIA 
 

Hodnotenie kurzu sme realizovali formou evalvačného dotazníka. Na 

základe spätnej väzby od účastníkov sme zisťovali nasledujúce informácie:  

 

1. Spokojnosť účastníkov s:  

a. Prostredím, kde 80% účastníkov potvrdilo spokojnosť. 

b. Technickým vybavením, kde 93% potvrdilo spokojnosť. 

c. Školiteľom, kde 86% potvrdilo spokojnosť. 

d. Atmosférou v skupine, kde sa 93% účastníkov cítilo 

spokojne. 

 

 

2. Účastníci vyjadrili celkovú spokojnosť so spôsobom integrácie do 

školenia. Maximálne spokojných s integráciou do školenia bolo  

93% účastníkov. 

 

3. Všetci účastníci kurzu - 100% potvrdili, že absolvovaním kurzu 

získali nové vedomosti. To znamená, že sa zdokonalili 

a. v komunikačných zručnostiach 

b. v jazykových znalostiach 

c. a v IKT 

 

4. Zaujímal nás názor účastníkov na vzdelanie.  

a. V otázke, či považujú vzdelanie za dôležité pre svoj osobný 

rozvoj sa 93 % účastníkov kurzu vyjadrilo pozitívne a je pre 

nich vzdelanie veľmi dôležité. 

 

b. 86% účastníkov vyjadrilo názor, že realizáciou takéhoto 

vzdelávania sa zvýšia ich šance na uplatnenie sa na 

pracovnom trhu. 

 

5. Účastníci kurzu by svojim známym odporučili tento kurz v 93%. 

Odporúčali by ho najmä kvôli získaniu nových znalostí, istote 

v komunikácií a zvýšenie si sebavedomia a rozšírenie svojich 

osobných možností. Taktiež kvôli získaniu nových kontaktov.  

 

6. Celkovo boli účastníci s kurzom veľmi 100% spokojní. Z toho 40% 

vyjadrilo maximálnu spokojnosť pri celkovom hodnotení kurzu. 

 
 

            Projektový tím 

Academie  Oravia 

 

4060

000

Tabuľka č. 14 Ohodnotenie kurzu
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„Centrum vzdelávania“ 

– príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Po prvom úspešne ukončenom kurze 

pre uchádzačov o zamestnanie sa 

konal v Centre vzdelávania Academia 

OraVia ďalší takýto kurz.  

A práve táto brožúra je venovaná 

názorom, postrehom a hodnoteniu 

takejto vzdelávacej aktivity 

účastníkmi, ktorí ju absolvovali 

a prejavili tak názor na realizované 

vzdelávanie. 
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PILOTNÉ CEZHRANIČNÉ 

VZDELÁVANIE –  

VZDELÁVACÍ KURZ  

PRE NEZAMESTNANÝCH 

 

Termín realizácie: 

 16.4.2012 – 9.5.2012 

 

Rozsah vzdelávania: 

160 hod. 

 

 

Obsah vzdelávania: 

Psychodiagnostika 8 hod. 

Orientácia na trhu práce: 48 hod. 

Informačno-komunikačné 

technológie: 52 hod. 

Anglický jazyk: 52 hod 

 

 

Počet účastníkov:  

15 
 

 

 

 

                                  
PROGRAM
CEZHRANIČNEJ 

SPOLUPRÁCE

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA SPOLOČNE BEZ HRANÍC

 

2007
2013

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND

REGIONÁLNEHO ROZVOJA

 

http://www.academiaoravia.sk/


N   

Operačný program 

cezhraničnej spolupráce 

Slovenská republika - 

Česká republika 2007-

2013 

 

 

 

Projekt realizujeme  s 

podporou  Operačného 

programu cezhraničnej 

spolupráce Slovenská 

republika – Česká 

republika 2007 – 2013, z 

prostriedkov 

Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja. 

Program podporuje 

spoločensko-kultúrny a 

hospodársky rozvoj, 

územnú dostupnosť a 

životné prostredie v 

slovensko-českom 

prihraničí.  Riadiacim 

orgánom je Ministerstvo 

pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka. 

 

 

 

 

 

Globálnym cieľom 

operačného programu je 

rast vzájomnej 

previazanosti a 

zbližovania 

cezhraničných regiónov 

a je konkretizovaný 

prostredníctvom 

špecifických cieľov, 

ktoré tvoria náplň 

nasledovných 

prioritných osí: 

Projektoví partneri 

Prioritná os I  

Podpora spoločensko-

kultúrneho a 

hospodárskeho 

rozvoja 

cezhraničného 

regiónu a spolupráce 

Jej cieľom je podpora 

rozvoja kultúry a 

zachovania tradícií, 

spolupráca regiónov, 

vzdelávanie, rozvoj 

cezhraničného 

cestovného ruchu či 

menšie investičné 

projekty. 

Prioritná os II  

Rozvoj dostupnosti 

cezhraničného 

územia a životného 

prostredia 

Jej cieľom je podpora 

rozvoja dopravy v 

pohraničí, rozvoja 

životného prostredia a 

krajiny a zlepšenie 

informačnej a 

komunikačnej 

dostupnosti 

pohraničia. 

 

Projekt „Centrum 

vzdelávania“ – 

príležitosť k 

vzdelávaniu bez 

hraníc realizujeme v 

rámci : 

Prioritnej osi I, 

Oblasť podpory 1.3 

Vzdelávanie, trh 

práce a 

zamestnanosť. 

 

 

 

 

 
 

Institut  Euroschola  

Námestie Svobody 527, 739 61 Třinec 
 

 Akreditovaná vzdelávacia organizácia pracujúca 

na európskych projektoch 

 Jej hlavné aktivity smerujú k rozvoju 

ľudských zdrojov v regióne a 

podpore cezhraničnej  spolupráce 

 

 V moravsko-slezskom kraji 

pôsobí  už viac ako 10 rokov a čerpá 

tak zo skúseností z najväčšieho  počtu  

zrealizovaných EÚ-projektov v 

oblasti rozvoja ľudských zdrojov 

 

  

 
 

Informačné centrum mladých ORAVA 

Trojičné námestie 191, 027 44  Tvrdošín 

 

občianske združenie, ktoré poskytuje svoje služby 

od roku 1997 

Zameriava sa  na podporovanie : 

 duševného a fyzického zdravia detí a 

mládeže 

 pomoc  rodinám v kríze a  deťom v 

ohrození 

 aktivizuje nezamestnaných uchádzačov 

na trhu práce 

 poskytuje infoservis a poradenstvo 

 ponúka širokú škálu ďalšieho 

vzdelávania prostredníctvom 

akreditovaného vzdelávania 

  zapája sa do realizácie projektov EÚ s 

cieľom zefektívniť svoje služby 

  

 Kontaktné údaje – kde nás nájdete 
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Pýtali sme sa účastníkov kurzu na názor 

k realizovanému vzdelávaniu.  
 

Ponúkame Vám jeden z nich: 

„Organizačne aj technicky si myslím, že bol kurz zvládnutý dobre. 

  

 Orientácia na trhu práce - nevidím v tom chybu, bolo to zaujímavé, 

poučné. Oceňujem množstvo rôznych aktivít umožňujúcich precvičiť si v 

praxi svoje zručnosti, schopnosti, či reakcie v daných situáciách. Mám 

pocit, že ja osobne som najviac profitoval hlavne z tejto časti kurzu. 

 

 Anglický jazyk - veľmi praktické, páčilo sa mi, že lektorka nemala žiadny 

problém z rôznou vedomostnou úrovňou jednotlivých členov skupiny a bez 

problémov zadávala cvičenia tak jednotlivcom podľa schopností, ako aj 

celej skupine spoločne. Chválim množstvo modelových situácií, kde sme 

mali možnosť precvičiť si angličtinu v praxi (návšteva lekára, objednávanie 

jedla v reštaurácii, nákup v obchode, spýtať sa na cestu, atď.. ) 

 

Informačno-komunikačné technológie - nemám výhrady, páčilo sa mi, že 

úlohy boli pomerne náročné a bolo nutné poriadne oprášiť vedomosti, aby 

som mohol ukončiť niektoré zadania. Chválim aj to, že komunikácia 

ohľadom zadaní úloh prebiehala takmer výlučne mailom, viem, že aj 

ostatný účastníci si to pochvaľovali. Možno trochu viac pracovať s tabuľou, 

pretože začiatočníkom sa venovať osobne je jednak náročné a jednak 

venovať sa viac ako jednému účastníkovi týmto spôsobom  nedá. Názorné 

vypracovanie zadania na tabulu (nemusí to robiť lektor, môže ho robiť 

nejaký skúsenejší účastník), keď má každý začiatočník možnosť si to sám, 

osobne a celé preklikať pokladám za účinnejšiu metódu ako dostať IT  

trochu "do krvi". Jednu úlohu sme vypracovali aj týmto spôsobom, ale 

myslím, že by ich takto malo byť robených viac. 

 

Celkovo sa mi kurz veľmi páčil hlavne z dôvodu, že všetky tri bloky boli 

 vedené účelne, k veci a veľmi prakticky, čo bolo pre mňa najväčšie plus. 

 Každý účastník si mohol na vlastnej koži precvičiť prezentáciu, pracovný 

 pohovor ako aj rôzne komunikačné zručnosti, konverzovať v cudzom 

jazyku a pod. Taktiež oceňujem, že každý jeden účastník takmer okamžite 

dostal k svojmu výkonu spätnú väzbu a mohol tak na sebe lepšie pracovať. 

Už som sa  niekoľkých školení a kurzov zúčastnil a musím povedať, že 

úroveň ICM Tvrdošín a Academie Oravia ma veľmi milo prekvapila, 

pretože je naozaj veľmi vysoká. Školenia, kde jeden taký ujo, teta celý 

týždeň rozpráva nikto netuší o čom a na konci nadiktuje správne odpovede 

do testu, svojou kvalitou  prevyšuje niekoľkonásobne. Myslím, že pre ľudí 

ktorý sa chcú učiť, zlepšovať a získavať nové schopnosti budú vzdelávacie 

programy ICM Tvrdošín a Academie Oravia dobrou voľbou. V súčasnosti 

asi najlepšou na Orave.“ 

 

J.K. 
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