Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
POUŽÍVÁM VLASTNÍ ROZUM. CESTY KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ
vzdělávací akce č. 3520
akreditována MŠMT č. j. MSMT-26067/2018-1-760
Šablony - čtenářská gramotnost / OSR, 16 hodin

URČENO:

učitelům ZŠ a SŠ

OBSAH:
Praktická dílna.
Zaměříme se na obsahovou i formální stránku odborného textu.
Postupy, které vedou ke kritickému myšlení. Kritické myšlení začíná otázkami a problémy, které
se mají řešit.
Proces učení – jak se učíme.
Formulujeme otázky, které vedou k řešení problémů.
Budeme hledat argumenty a důkazy pro potvrzení správnosti našich závěrů.
Práce nás povede k porozumění textu i psaní vlastního textu.
Podrobný obsah na 2. straně.
LEKTORKA:

PhDr. Vladimíra Neužilová –
lektorka s dlouholetou praxí na ZŠ
a na PdF Masarykovy univerzity v Brně, specializace na didaktiku literární
výchovy a na čtenářskou gramotnost

TERMÍN:

pondělí 14. prosince – úterý 15. prosince 2020

ČAS:

9.00 – 15.00 h (prezence od 8. 30 h); 16 vyučovacích hodin;
přestávka na oběd

MÍSTO:

Zlín, budova MSI, náměstí T. G. Masaryka 1281, 4. budova nad
Kongresovým centrem; parkování doporučujeme na parkovišti Univerzitní
park (Březnická ul.) nebo u Obchodního domu

CENA:

3 000 Kč; oběd není v ceně; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

4. 12. 2020 (po uzávěrce se lze informovat telefonicky)

IČ 75188953
www.blechova.cz

telefon: 731 316 507
e-mail: agentura@blechova.cz

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
OBSAH:
V pracovním semináři se zaměříme na obsahovou i formální stránku odborného textu.
Zdůrazníme význam myšlenkových map.
Využijeme například metody Novinářské otázky, Šest klobouků aj.
1. Co je kritické myšlení
Standardy kritického myšlení.
Minipřednáška, vysvětlení definice, postupu, jak ke kritickému myšlení dozrát.
2. Jak probíhá učení - třífázový model učení
Evokace.
Uvědomění si významu informace.
Reflexe.
Na konkrétním příkladu postup podle jednotlivých kroků, téma problematiky čokoláda.
3. Pojmenování cílů poznávání
Znalost, porozumění, aplikace, analýza, hodnocení, tvoření.
Práce s odborným textem - porozumění textu – využití metod kritického myšlení.
Vytváření úkolů podle Bloomovy hierarchie kognitivních cílů.
4. Vytváření znalosti a upevnění porozumění novým informacím
Práce s různými typy odborných textů.
Svět čokolády.
Příklad města Curitiba.
Svět dětí a dospělých – historický pohled na hračky dětí.
5. Aplikace nových poznatků a analýza problému
Rozlišování, přisuzování, usuzování.
Zpracování odborného textu – orientátory, struktura textu, vyhledávání podstatných
informací.
Vytváření osnovy v podobě myšlenkové mapy.
6. Hodnocení problému
Kontrolování, kritizování.
Revize psaného textu, prezentace.
7. Myšlení podle šesti klobouků
Využití myšlení podle šesti klobouků – přijímání rolí podle typů myšlení – emotivního,
racionálního, optimistického, pesimistického atd.
8. Novinářské otázky
Kladení otázek – kdo, kdy, kde, jak, proč – pronikání do problému skrze otázky.
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