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EVALUAČNÍ DOTAZNÍK 

Vyhodnocení MAP- západ   

PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT 

 

Název akce: Metody výuky vedoucí k posílení lokální identity, znalosti místní kultury a 
historie 
Datum a místo konání: 19. dubna 2017, Zámecký klub v Muzeu Hlučínska, Zámecká 286/4, 
Hlučín. 
Garant / organizátor: Radim Lokoč 
 
Poznámky: 
Počet respondentů: 9 
U otázky č. 6  odpovědělo pouze 8 respondentů 
 

1. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné: 

 

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nemohu 
posoudit 

66,7% 33,3% x x x 

 

2. Během vzdělávací akce bylo uvedeno dostatečné množství užitečných příkladů z praxe: 
 

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nemohu 
posoudit 

44,4% 44,4% 11,2% x x 

 

3. Poznatky a informace získané na vzdělávací akci jsou pro mne využitelné v praxi: 
 

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nemohu 
posoudit 

66,7% 33,3% x x x 

 
 

4. Lektoři zapojovali účastníky do diskuse či řešení problémů: 
 

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nemohu 
posoudit 
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44,5% 33,3% 22,2% x x 

                        

5. Prezentační dovednosti lektorů (pozn. hodnotící stupnice jako ve škole): 

 

1 2 3 4 5 

77,8% 22,2% x x x 

 

6. Rozsah odborných znalostí lektorů v daném tématu: 
 

1 2 3 4 5 

87,5% 12,5% x x x 

 

7. Organizace vzdělávací aktivity: 

 

1 2 3 4 5 

55,6% 33,3% 11,1% x x 

 

8. Ohodnoťte, prosím, celkovou kvalitu akce: 

 

1 2 3 4 5 

55,6% 44,4% x x x 

 

9. Uveďte, prosím, dílčí téma(ta) workshopu, která pro Vás byla nejpřínosnější: 

 

Seznámení s webovkami, na kterých jsou dějepisné informace 

Seznámení s dostupnými materiály – knihy, časopisy, DVD 

Prezentace práce hlučínského muzea 

Hlučínsko v literatuře, autoři (nejen p. Schlossarková) 

Moderní dějiny 

Práce s konkrétními ukázkami 

Metodika práce s tématy 
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10. Připomínky, otázky, návrhy na zlepšení: 
 

Abychom se všichni mohli vystřídat na lekci v muzeu 

Výběr témat, událostí, které zařadit do výuky na 1. stupni - doporučení 

Jak dětem na 1. stupni zprostředkovat naše dějiny? Co“ vypíchnout“ jako důležité? Jsou 
nějaké materiály o dějinách pro „prvostupňové“ děti? 

 

 

 

Zpracoval:  Radim Lokoč 


