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Svatý Jan pod Skalou, 25. 11. 2011 

Kritické myšlení a globální témata 

Je úterý 25. listopadu půl deváté ráno. Do sídla brněnského sídla české nevládní 
organizace NaZemi – Centrum globálního rozvojového vzdělávání v Kounicově ulici se 
scházejí pedagogové různého věku a zaměření. Začíná druhé celodenní setkání v rámci 
kurzu Kritické myšlení a globální témata. Jsou zde učitelé 2. stupně ZŠ, doktorští 
studenti i lektoři výukových programů. Všichni sem přišli načerpat inspiraci, jak 
strukturovat a plánovat výuku a jak podporovat samostatnost a nezávislé myšlení žáků 
a studentů.   

 

Kurz propojuje základní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení s komplexními 
tématy globálního vzdělávání, jako např. rozvoj, obchod, vzdělání, předsudky, občanská 
zodpovědnost apod. Účastníci během osmi celodenních setkání prožívají modelové lekce v 
pozici studentů, které následně analyzují a reflektují procesy učení. Vše je doplněno 
samostudiem a četbou pedagogických textů.  

Na zmíněném setkání se všichni seznámili s myšlenkami teorie pedagogiky osvobození, 
jejímž autorem byl významný brazilský pedagog Paulo Freire (1921-1997). Text byl 
východiskem pro dopolední modelovou lekci „Bankovní koncept ve vzdělávání“ a vedl 
účastníky k posouzení současného českého vzdělávacího systému z Freireho hlediska „praxe 
svobody či ovládání“. Odpolední modelová lekce nazvaná Křehké cestovatelky vedla k 
uvědomění si funkce květin v naší společnosti a pojednávala o příčinách a dopadech dovozu 
květin z daleka.  

Snahou je plánovat lekce a potažmo výuku tak, aby respektovala přirozené procesy učení. K 
tomu lektorky kurzu Martina Pavlíčková a Eva Malířová využívají třífázový model řízeného 
učení, tzv. model E-U-R, jako rámec pro aktivní učení. Ten je doplňován nejrůznějšími 
metodami práce s textem a dalšími metodami aktivmího učení. Tímto způsobem kurz pomáhá 
uchopit zejména průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.  

Zájímá vás více, co znamená „učit“? Přemýšlíte nad tím, jak plánujete své hodiny, a co se 
odehrává v hlavách vašich studentů? Chtěli byste něco zlepšit na své pedagogické práci a 
zajímá vás, co je to „kritické myšlení“? Právě pro vás je určen tento kurz akreditovaný 
MŠMT. Přihlašte se hned příští rok! 

Další informace na www.kritickemysleni.cz 

 



 

Máte - li dotazy týkající se ekologické problematiky, můžete se obrátit na ekoporadnu Kavyl 
ve Svatém Janu pod Skalou. Radu si můžete vyžádat elektronickou poštou na adresu 
ekoporadna@ekocentrum.eu, poštou na adresu CEVV Svatý Jan pod Skalou, Svatý Jan pod 
Skalou 2, 266 01 p. Beroun. Telefonicky na telefonním čísle 314 501 281, nebo nás přijďte 
navštívit přímo do našeho ekocentra ve Svatém Janu pod Skalou. Bližší informace můžete 
nalézt i na našich webových stránkách www.ekocentrum.eu nebo na adrese 
http://www.ekocentrum.eu/ekoporadna. Rady podáváme bezplatně. 

 

„Tento projekt je podpořen finanční podporou SFŽP a MŽP.“  
 

 

 


