Monitorovací dotazník k souboru učebnic Etická výchova

VÝSLEDKY
1. Víme o tom, že v rámci projektu vznikl soubor učebnic a výukových materiálů pro Etickou
výchovu.
- ano
- ne V případě, že ne, zaujala vás informace o souboru učebnic ETV?
190
45
ano
Ne
2. Etickou výchovu na škole vyučujeme:
42
3
- Jako samostatný předmět 54
- Jako průřezové téma v jiných předmětech 146
- Příležitostně 60
- Nezařazujeme do výuky 17
V rámci projektů 2
3. Učebnice a výukové materiály využíváme:
- Komplexně celý soubor – máme jej k dispozici v tištěné podobě 29
- Částečně – výběrově dle potřeby, máme jej v tištěné podobě 76
- Částečně – výběrově dle potřeby z webu www.etickavychova.cz 112
- Jinak – uveďte prosím způsob využití 11
Nevyužíváme 20
4. Učebnice, metodiky a pracovní listy nám vyhovují:
- Zcela vyhovují 118
- Některé kapitoly, části, aktivity nám nevyhovují 51
- Učebnice a výukové materiály nepovažujeme za povedené 0
. stažené na CD, DVD komplexně
. učebnici má jen učitel, vybírá témata navazující na aktuální situaci
. z portálu RVP, Pro školy apod.
5. Ve výukovém souboru Etická výchova postrádáme:
(Zde prosím uveďte, co vám v materiálu chybí. Pro obsáhlejší odpověď lze využít i prostor
na zadní straně nebo na dalším listě.)
- Sadu samostatných obrázků či fotek (situací) v různých obměnách pro jednotlivá
témata
- Více pracovních listů na sebepoznávání, asertivitu, masová média atd.
- Audiovizuální pomůcky pro 1. – 3. ročník
- Rozpracovanější metodiku – možnosti interaktivních dotazů a odpovědí (FAQ)
- Konkrétní tipy na aktivity seřazené podle okruhů problémů
- Učebnici pro 3. ročník
6. Návrhy na změny ve výukovém souboru:
(Zde prosím uveďte případné vámi navrhované úpravy. Pro obsáhlejší odpověď lze využít i
prostor na zadní straně nebo na dalším listě.)
- Některé pracovní listy si škola tvoří sama
- Aktualizace pracovních listů a příkladů dobré praxe

Výsledky dotazníku budou vloženy na www.etickavychova.cz.

