Dotazník
1. Jste muž, nebo žena?
a. muž
b. žena
2. Jak dlouho už učíte?/Už jste někdy učili (Pokud ano, tak jak dlouho)?

3. Máte aprobaci ze zeměpisu?
a. Ano
b. Ne
4. Jaký je cíl výuky zeměpisu na ZŠ?

5. Vnímáte geografii spíš jako přírodní, nebo jako humanitní vědu?
a. více jako přírodní vědu
b. více jako humanitní vědu
c. přesně na pomezí přírodních a humanitních věd
Zdůvodněte prosím svou odpověď.

6. Ohodnoťte každé z následujících témat od 0 do 6 bodů podle významu.
a. geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
b. přírodní obraz Země
c. regiony světa
d. společenské a hospodářské prostředí
e. životní prostředí
f. Česká republika
g. terénní geografická výuka, praxe a aplikace
Zdůvodněte prosím svou odpověď.

7. Žáci by si díky vzdělávání měli osvojit znalosti, dovednosti a postoje s hodnotami.
Rozdělte 10 bodů mezi tyto 3 položky podle toho, jak jsou pro Vás významné.
a. znalosti
b. dovednosti
c. postoje a hodnoty
Zdůvodněte prosím svou odpověď.

8. Vyberte všechna průřezová témata, která vyučujete při hodinách zeměpisu.
a. osobnostní a sociální výchova
b. výchova demokratického občana
c. výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
d. multikulturní výchova
e. environmentální výchova
f. mediální výchova

9. Je pro vás důležité zařazovat do hodin praktické aktivity?
a. Rozhodně ano
b. Spíše ano
c. Spíše ne
d. Rozhodně ne
Pokud některé aktivity do hodin zařazujete, napište, které to jsou a jak často je ve
výuce používáte.

10. Rozdělte 20 bodů mezi těchto 7 položek podle toho, jak jsou pro Vás významné.
a. spolupráce a aktivita žáků
b. výběr témat, která zajímají žáky
c. probrání předepsaných osnov
d. zvládání a zlepšování schopnosti učení se u mých žáků
e. mé nadšení a zájem o předmět
f. racionální postupy a logické uvažování
g. vyřešení úkolů, které žáci dostanou
11. Rozdělte 15 bodů mezi těchto 5 položek podle toho, jak jsou pro Vás významné.
a. vyučovací metody (plánování výuky a činnosti žáků, výběr úloh, materiálů a
aktivit)
b. vnímání potřeb žáků (jak moc se učitel zajímá o individuální potřeby každého
žáka)
c. znalost učiva (aby žáci uměli učivo)
d. vzdělávací cíle (záměry a cíle, kterých chce učitel dosáhnout u svých žáků)
e. vztahy a interakce (jaký je vztah učitele k žákům)
12. Kolik času mají žáci věnovat vzájemné spolupráci při hodině?
a. 0 – 20 %
b. 21 – 40 %
c. 41 – 60 %
d. 61 – 80 %
e. 81 – 100 %
Zdůvodněte prosím svou odpověď.

13. Používáte ve výuce učebnice?
a. rozhodně ano
b. spíše ano
c. průměrně (ani hodně, ani málo, podle aktuální potřeby)
d. spíše ne
e. rozhodně ne
Jakým způsobem a jak často používáte učebnice? Buďte prosím co nejkonkrétnější.

14. Kolik procent času by žáci měli věnovat práci s mapou v hodinách zeměpisu?
a. 0 – 20 %
b. 21 – 40 %
c. 41 – 60 %
d. 61 – 80 %
e. 81 – 100 %
Jak by měli žáci s mapou pracovat?

