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Anonymný prieskum medzi žiakmi 2. a 3. ročníka so zameraním
“elektro“ na SPŠE Piešťany
1.

Považujete za správne, že sa vyučujú cvičenia v predmetoch Elektronika a Elektrotechnické
merania ?
a) áno
b) nie
c) je mi to jedno
d) neviem sa k tomu vyjadriť

2.

Cvičenia v predmetoch Elektronika a Elektrotechnické merania majú v 2. a 3. ročníku dotáciu
2 vyučovacie hodiny týždenne. Aký rozsah považujete za optimálny ?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

3.

Považujete priestory, kde prebieha výuka cvičení z Elektroniky a Elektrotechnických meraní
za priestorovo vyhovujúce a hygienické ?
a) áno
b) nie
c) dá sa to vydržať
d) mohlo by to byť lepšie

4.

Napíšte, ktoré laboratórium je podľa vás najmenej vyhovujúce a prečo ?

5.

Považujete prístrojové vybavenie laboratórií za vyhovujúce ?
a) áno
b) nie
c) je mi to jedno
d) neviem sa k tomu vyjadriť

6.

V prípade že ste odpovedali na predchádzajúcu otázku NIE , uveďte čo by sa malo zlepšiť ?

7.

V laboratóriách je štandardné vybavenie :
a) meracie prístroje
b) napájacie zdroje
c) generátory,
e) katalógy
f) meracie prípravky
Považujete prístrojové vybavenie laboratórií za dostatočné z hľadiska:
a) kvantity áno
nie
b) kvality
áno

8.

Ktoré druhy z uvedených zariadení by ste odporúčali zlepšiť ?

9.

Považujete výuku cvičení za zaujímavú ?
a) áno
b) nie
c) je mi to jedno

d) osciloskopy
nie

d) neviem sa k tomu vyjadriť

10.

V prípade , že ste na predchádzajúcu otázku odpovedali NIE ,uveďte prečo ?

11.

Keby ste boli riaditeľom školy , čo by ste na výuke cvičení rozhodne zlepšili ?
a) prístrojové vybavenie laboratórií
b) prípravky na cvičenia c) kvalitu vyučujúcich
d) iné , uveďte čo :

12.
•
•
•
•

Klasická štruktúra vyučovania cvičení pozostáva z :
výkladu učiteľa
zapájania úlohy (cvičenia)
vlastného merania
zhodnotenie cvičenia
Môžete vo všeobecnosti povedať , že táto štruktúra sa vo výučbe na našej škole dodržiava ?
a) áno
b) nie

13.

V prípade , že ste odpovedali NIE, uveďte ročník a konkrétny predmet, kde sa to nedodržiava:
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14.
a)
b)
c)
d)

Pri úvode do problematiky cvičenia vám lepšie vyhovuje ak :
sa pripravíte doma s pomocou internetu
vyučujúci vám rozdá písomné návody, ktoré si opíšete a potom podľa nich pracujete
vyučujúci vám slovne vysvetlí úlohu cvičenia a žiada individuálne zostaviť schému zapojenia
a postup práce
ani jeden zo spôsobov mi nevyhovuje; ideálne by bolo keby vyučujúci :

15.

Ideálny spôsob zapájania by podľa vášho názoru bol, ak by :
a) obvod zapájal 1 žiak sám
b) spolupracovali 2 žiaci
c) spolupracovali 3 žiaci a viac
d) učiteľ zapájal obvod a žiaci asistovali

16.

Čo považujete na cvičení za dôležitejšie ?
a) zapojiť správne obvod
b) zaznamenať požadovanú závislosť

17.

Aké zlepšenie by ste navrhli pre skvalitnenie laboratórnych meraní :

18.
a)
b)
c)

Na vyučovanie laboratórnych cvičení :
chodíte pripravený (doma sa na ne učím)
chodím nepripravený , však to nejako zvládnem
pripravím sa pred hodinou

19.

Myslíte si , že kvalita výuky by bola vyššia , ak by sa žiaci lepšie pripravili na vyučovanie ?
a) áno
b) nie
c) je mi to jedno

20.

Aký spôsob výuky na hodinách laboratórnych cvičení by vám vyhovoval ?
a) uvoľnená atmosféra na vyučovaní
b) dôsledný pedagogický dozor (viac sa naučím)
c) uvoľnená atmosféra, ale výuka v spolupráci s vyučujúcim
d) je mi to jedno

21.

Náročnosť cvičení v 3. ročníku z „Elektroniky“ je :
a) dobrá
b) slabá

d) ako kedy, občas sa nestíha

c) príliš veľká náročnosť

22.

Náročnosť cvičení v 3. ročníku z „Elektrotechnických meraní“ je :
a) dobrá
b) slabá
c) príliš veľká náročnosť

23.

Náročnosť cvičení v 2. ročníku z „Elektroniky“ je :
a) dobrá
b) slabá

c) príliš veľká náročnosť

24.

Náročnosť cvičení v 2. ročníku z „Elektrotechniky“ je :
a) dobrá
b) slabá
c) príliš veľká náročnosť

25.

Keby ste mali možnosť zmeniť osnovu výuky , čo by ste z výuky vynechali ?

26.

Keby ste mali možnosť zmeniť osnovu výuky , čo by ste do výuky zaradili ?

27.

Keby ste boli školským inšpektorom , na ktoré nedostatky vo výuke na našej škole by ste
poukázali ?

28.

Keby ste boli školským inšpektorom , ktoré klady vo výuke na našej škole by ste vyzdvihli ?

29.

V príprave na vyučovanie používate internetovskú stránku www.nika.informácie.sk ?
a) áno
b) nie
c) neviem o nej
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