
 

 

Školy a školky pro kluky a holky 

Rádi se inspirujete?                                                                                                                             

Baví Vás poznávat nové věci a přemýšlet nad nimi?                                                                       

Pojeďte s námi do Kunratic! 

Komise pro výchovu a vzdělávání v Mnichově Hradišti                                                                              

a MAP (Místní akční plán) vzdělávání pro Mnichovohradišťsko                                                                                                                                

Vás zvou na Setkání s inspirací: 

ZŠ Kunratice (Praha)  

Metody aktivního učení (DVPP) 

středa 29. března 2017 

Obsah kurzu Cílem vzdělávacího programu bude umožnit účastníkům zažít metody aktivního 

učení (které k tomu, aby pedagogové plánovali práci v hodině tak, aby se žáci učili s radostí a 

zažívali úspěch), sledovat využívání modelu 3xS (společného plánování – společného učení - 

společné vyhodnocování dopadů učení na žáky), aktivně se zapojit do vyhodnocování dopadů 

učení a rozpoznávání na důkazech učení, že učení proběhlo. Účastník zároveň získá teoretický 

vhled do problematiky vlastní výuky žáka dle svých potřeb (např. využívání popisného jazyka, 

problematika stanovování vyučovacích cílů, práce s důkazy o učení, formativní hodnocení ad.).  

Harmonogram dne (celodenní akce – 8 hodin) 

1) Úvodní setkání účastníků – 2,5 h Pedagogický konstruktivismus, třífázový model učení 
podle pedagogického konstruktivismu, některé metody kritického myšlení. Plánování a 
stanovení oborových a tzv. gramotnostních cílů hodiny. Výsledky vzdělávání žáků a jejich 
dokládání na důkazech učení, že učení úspěšně proběhlo. Forma kolegiální podpory 3xS. 

2) Společné sledování jedné nebo dvou vyučovacích hodin a následná reflexe – 2 h 
Briefing - Informace před vyučovací hodinou – seznámení se třídou, seznámení se 
zaměřením a cíli vyučovací jednotky. Vlastní realizace vyučování. Reflexe a strukturovaný 
rozbor vyučovací jednotky. Účastníci obdrží podrobnou písemnou přípravu na vyučování. 

3) Tematický miniseminář k použitým metodám a formám práce ve vyučovací hodině – 3 
h Metody RWCT ve výuce - jejich přehled a využití v celém spektru vzdělávacích oborů, 
galerie, pozorování, dotazy. Portfolio – metoda sběru informací o vývoji vlastního učení 
(podklad pro sebehodnocení)  

4) Společná reflexe – 0,5 h     
Počet míst je omezen – v případě zájmu se přihlaste obratem na e-mailu: 

iva.dobiasova@gmh.cz. 

DVPP je placené z projektu MAP.  

Dopravu je si třeba zajistit, MÚ MH nabízí určitý počet míst v dopravním prostředku 

zdarma. Zájem o dopravu z MH či případné dotazy týkající se nabízené akce pište Mgr. Ivě 

Dobiášové (viz e-mail výše). Přihlášení získají následně podrobnější informace (začátek 

programu, odjezd z MH apod.). 
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