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POZVÁNKA  

 

NA WORKSHOP 
 

„Metody výuky vedoucí k posílení lokální identity, 
znalosti místní kultury a historie“ 

 
pod vedením:  

Mgr. Jiří Neminář (Muzeum Hlučínska) 
Mgr. Kateřina Skalíková (Za Opavu) 

Mgr. Petr Šimíček (PANT, Moderní dějiny) 
Mgr. Radim Lokoč, Ph.D. (MAS Hlučínsko, Společnost přátel Muzea Hlučínska) 

Mgr. Hana Kotzurová (ZŠ Kravaře) 
 

 
 

Workshop se uskuteční  
Dne 19. 4. 2017 od 14:00  

v Zámeckém klubu / v Muzeu Hlučínska v Hlučíně 
Zámecká 286/4, 748 01 Hlučín 

 

Anotace: 

V prostorách Muzea Hlučínska proběhne workshop zaměřený na posílení lokální identity 
žáků základních škol, metody předávání znalostí místní kultury a historie na základních 
školách. Samotnými autory budou představeny úspěšné projekty realizované na území 
Hlučínska (úspěšné školní projekty, expozice Muzea Hlučínska, Jak na výuku EVVO na 
Hlučínsku?, pracovní listy atd.) i metody uplatňované v jiných regionech a na národní úrovni 
(Moderní dějiny, Dějiny ve škole, Krajina za školou) a jejich využití ve výuce.  
Účastníci si vyzkoušejí modelový edukační program Muzea Hlučínska z pohledu žáka, který 
bude následně evaluován. Cílem je vytvořit funkční platformu pro navazující diskusi nad 
vhodnými způsoby předávání a osvojování znalostí lokální kultury a historie s důrazem na 
interaktivní a multimediální metody.  
Během workshopu se zaměříme na následující otázky: Které metody a vzdělávací materiály 
upřednostňují a využívají učitelé? Jak vhodně koncipovat vzdělávací materiály o Hlučínsku? 
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Aktivita je realizována v souladu s harmonogramem Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Hlučínsko-

východ/západ, v rámci podaktivity Budování znalostních kapacit (vzdělávání ředitelů a pedagogických 

pracovníků škol). 

 
 

 

S přáním příjemného dne  

  

               Hana Paverová, Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Hlučínsko-západ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVRATKA 

 
Mám / nemám (nehodící se smažte) zájem o uvedenou vzdělávací aktivitu. 

Za …………………….. (prosím, vyplňte název organizace) se zúčastní ……………….(prosím, doplňte 

počet osob za Vaši organizaci, jež se vzdělávací aktivity zúčastní). 

 

Návratku prosím zašlete na e-mailovou adresu hannapaverova@seznam.cz 

 


