
 

 

Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce 

 

 

Název příjemce MAS Hlučínsko, z.s. 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000292 

Název projektu Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ 

Termín realizace vzdělávací akce 19. 4. 2017 

Zaměření/téma vzdělávací akce 
Metody výuky vedoucí k posílení lokální identity, 
znalosti místní kultury a historie 

Stanovený cíl vzdělávací akce 

Vzdělávací aktivita byla cílena na posílení lokální 
identity žáků základních škol, metody předávání 
znalostí místní kultury a historie na základních školách. 
Cílem bylo představení metod a vzdělávacích 
materiálů, v neposlední řadě pak byla vedena diskuse 
nad tím, jak vhodně koncipovat vzdělávací materiály o 
Hlučínsku. 

Cílová skupina 
Ředitelé a pedagogové základních škol, zástupci 
neformálního vzdělávání 

Počet účastníků 27 (celkem) 

Termín zpracování hodnotící 
zprávy (ne dříve než 3 měsíce od 
realizace vzdělávací akce) 

20. 7. 2017 



 

 

Popis realizace vzdělávací akce 

Facilitovaný workshop byl realizován 
formou praktických ukázek a interaktivní spolupráce 
mezi lektory a participanty. V prostorách Muzea 
Hlučínska byly samotnými autory představeny úspěšné 
realizované projekty: na republikové a krajské úrovni 
Moderní dějiny, Dějiny ve škole (Petr Šimíček), na 
území Hlučínska – expozice Muzea Hlučínska (Jiří 
Neminář), Jak na výuku EVVO na Hlučínsku? (Radim 
Lokoč), pracovní listy pro žáky hlučínských škol (Hana 
Kotzurová). 
Ve druhé části workshopu si účastníci vyzkoušeli pod 
vedením lektorů ukázkové hodiny – Jiří Neminář 
představil výuku v muzeu Hlučínska s pracovními listy, 
Petr Šimíček prezentoval ukázkovou hodinu 
s výukovými materiály vytvořenými občanským 
sdružením PANT.  
Workshop se v interakci účastníků s učiteli zaměřil na 
následující otázky: Které metody a vzdělávací materiály 
upřednostňují a využívají učitelé? Jak vhodně 
koncipovat vzdělávací materiály o Hlučínsku? 

Popis přínosů pro cílovou 
skupinu ve vazbě na tvorbu MAP 

Účastníkům byla nabídnuta systematická prezentace 
rozličných metod rozvíjejících lokální identity, znalosti 
místní kultury a historie Prezentace byla vedena 
interaktivně, účastníci byli aktivně zapojování, a to 
rovněž formou plnění dílčích úkolů. V průběhu 
workshopu měli možnost uvést vlastní zkušenosti a 
náměty a pokládat lektorům doplňující otázky. 
Účastníci si vyzkoušeli modelový edukační program 
Muzea Hlučínska z pohledu žáka. 

Popis dopadů pro cílovou 
skupinu ve vazbě na tvorbu MAP 

Workshop nabídl učitelům možnost seznámit se a 
využívat metodamy výuky vedoucími k posílení lokální 
identity, znalosti místní kultury a historie.  
Byla vytvořena funkční platforma pro vytvoření 
vhodných způsobů předávání a osvojování znalostí 
lokální kultury a historie s důrazem na interaktivní a 
multimediální metody.  

 

 
Datum: 20. 7. 2017     Podpis: ………………. 

 
 


