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EnglishOne ocenili učitelia ako prínos pre prax 
 

 
Školenia MPC zamerané na prácu s materiálmi EnglishOne ocenili zúčastnení učitelia ako 
kvalitné a prínosné pre ich prax  
 
Školenia pre učiteľov anglického jazyka na základných školách zameraných na získanie 
zručností pre prácu s didaktickými prostriedkami EnglishOne boli vysoko kvalitné a pre 
učiteľov prínosné. Vyplynulo to z výsledkov anonymného dotazníkového prieskumu medzi 
zúčastnenými učiteľmi.  

Školenia, ktoré pre angličtinárov zorganizovalo Metodicko-pedagogické centrum 
(MPC), sa uskutočnili v období od októbra do decembra 2017 vo všetkých krajských mestách. 
Účasť  na školeniach bola dobrovoľná, celkovo sa ich zúčastnilo 382 učiteľov anglického 
jazyka z celej SR.   

Učitelia ocenili najmä kvalitné obsahové zameranie školení, dobrú pripravenosť 
lektorov, ako aj vysokú zrozumiteľnosť podávaných informácií. Respondenti tiež uviedli, že 
účasťou na vzdelávaní si obohatili svoje znalosti a zručnosti, ktoré využijú najmä pri práci 
s portálom anglictina.iedu.sk, ktorého funkcie budú môcť teraz lepšie využívať.  
 Tí učitelia, ktorí sa na školeniach nezúčastnili, majú stále možnosť zlepšiť svoje 
zručnosti pre prácu s materiálmi EnglishOne, a to pomocou on-line kurzu. Séria užitočných 
inštruktážnych videí, sa nachádza na portáli anglictina.iedu.sk v časti Videonávod ZŠ. 
O konaní ďalších prezenčných školení v budúcnosti bude MPC učiteľov včas informovať. 
Učiteľom, ktorí o ne majú záujem, odporúčame, aby informovali MPC cez 
info@englishone.sk.   

Súbor vzdelávacích materiálov EnglishOne pre učiteľov angličtiny na základných 
školách obsahuje metodické príručky pre učiteľa, pracovné listy pre žiakov a prístup k 
digitálnemu edukačnému obsahu, dostupnom na vzdelávacom portáli ministerstva školstva.  
Viac informácií nájdu učitelia na www.englishone.sk 
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