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PLÁNUJEME
(Metodická výbava)

Myšlenkové mapy a grafické organizéry

Jak získat žáky pro práci s odborným textem? 

Práce ve dvojici jako cesta ke kooperaci

Anotace na 4 hodiny: 

Na semináři budeme hledat odpovědi na otázku, jak souvisí využívání myšlenkových map 

(a dalších grafických organizérů) s učením, pamětí a motivací. Na příkladech prozkoumáme 

různé způsoby, jak s myšlenkovou mapou ve výuce efektivně pracovat. Budeme sdílet 

nápady a vlastní zkušenosti z výuky. Vytvoříme prostor, aby si každý účastník vybral, co ho 

láká zařadit do výuky. 

Anotace na 8 hodin:

V osmihodinovém semináři bude navíc vytvořen prostor pro naplánování si konkrétního 

postupu a získání zpětné vazby od ostatních účastníků. 

Anotace na 4 hodiny:

Tématem semináře bude využití odborných textů a obrazových materiálů tak, abychom 

prostřednictvím práce s nimi zvyšovali vnitřní motivaci žáků k učení a podporovali rozvoj 

jejich myšlení. Budeme se věnovat čtenářským strategiím při zkoumání textu (předvídání, 

usuzování, hledání klíčových informací, rozvíjení kritického přemýšlení nad textem, ...). 

Na praktických příkladech si vyzkoušíme fungování a efektivitu některých metod aktivního 

učení a prodiskutujeme, jaké možnosti nám nabízejí. Budeme sdílet tipy na užitečné texty 

a navzájem se inspirovat.

Anotace na 8 hodin:

Na rozšířeném semináři získáme čas se zaměřit i na význam otázek v procesu učení 

a dovednost je klást. Promyslíme, jak souvisí písemné vyjadřování se čtenářskou 

gramotností a jak ho využít jako jednu z metod posilujících analytické a syntetické myšlení 

žáků.

Anotace na 4 hodiny:

Společně se zaměříme na základní stavební kámen cesty ke kooperativnímu učení. 

Promyslíme různé způsoby utváření dvojic a pracovních skupin, aby byly funkční 

a efektivní. Prací ve dvojici na vlastní kůži vyzkoušíme a vyvodíme zásady pro takovou 

spolupráci, zvážíme její výhody i rizika. Budeme sdílet vlastní zkušenosti a nápady, na čem 

všem je možné v procesu učení (se) pracovat kooperativně. Nebudou chybět ani tipy 

na reflexi párové práce a způsoby, jak získané informace vytěžit pro další podporu 

spolupráce.

Anotace na 8 hodin:

Zde se nám navíc nabídne příležitost pojmenovat kompetence, které u žáků rozvíjíme při 

kooperativním učení. Také si naplánujeme párovou, případně skupinovou aktivitu 

do výuky a poskytneme si navzájem zpětnou vazbu. 
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