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Kdo jsme ?  

• Symposia z.s.  

• od r. 2011  

• sdružení tvořené především učiteli PdF UHK 

• tradice diskusních klubů, projekty Erasmus 

• www.symposia.cz, www.sandel.cz    

http://www.symposia.cz/
http://www.sandel.cz/


Proč to děláme ? 

• O kritickém myšlení se mluví často. Často ale víc mluví, než 
cokoli praktického dělá.  

• Obecně nejsme schopni diskutovat, shodnout se na nějakém 
společném zájmu.   

• Podléháme předsudkům, dezinformacím. 

• Pandemie znovu dokázala, jak moc potřebujeme dovednost 
kritického myšlení a schopnost dialogu. 

  

• Z čeho se mají učitelé naučit kritickému myšlení a vedení 
diskuse ?  

• A z čeho mají učit žáky ?  
 



Co chceme dokázat ? 

• Vytvořit učebnici/metodickou příručku výuky 
kritického myšlení pro učitele ZSV/OV na SŠ.  
 

• Vytvořit pracovní listy pro práci se žáky ve variantě 
pro maturitní/nematuritní obory.  
 

• Otestovat je ve výuce a zkušenosti implementovat do 
definitivní podoby příručky i pracovních listů.  
 

• Rozšířit výstupy i zkušenosti do všech SŠ v kraji, 
nabídnout je učitelům dalších předmětů i dalším 
krajům.  



Jak to chceme udělat ?  

Harmonogram 2021-23 jaro 2021 podzim 2021 jaro 2022 podzim 2022 jaro 2023 podzim 2023 

Vstupní workshopy s učiteli SŠ v KHK   únor            

Výběr spolupracujících škol a učitelů (s KHK a řediteli škol) únor - červen           

Příprava obsahu a metodiky 1.fáze leden - srpen            

Intenzivní kurz a průběžné schůzky zapojených učitelů             

Ověření obsahu a metodiky na SŠ 1.fáze   září květen       

Vyhodnocení 1.fáze, příprava obsahu a metodiky 1.fáze     červen - srpen       

Výběr spolupracujících učitelů pro 2.fázi             

Intenzivní kurz a průběžné schůzky zapojených učitelů             

Ověření obsahu a metodiky na SŠ 2.fáze       září květen   

Vyhodnocení projektu             

Finalizace pracovní listy/metodika             

Workshop učitelů  SŠ v KHK - zkušenosti z projektu/Metodické listy/Metodika   
          

Závěrečná zpráva             



Jak to chceme udělat ?  

• Žádný nový předmět, žádné hodiny navíc. Vše ve výuce 
ZSV/OV.   
 

• Zapojení učitelé budou mít zaplacený čas věnovaný 
přípravě.  
 

• Jednou za měsíc bude schůzka zapojených učitelů v 
odpoledních hodinách.  
 

• Jednou za rok dvoudenní školení.  
Může být pátek v přípravném týdnu (27. – 28.8.2021)?   



Jak to chceme udělat ?  

Kvalitně. S nejlepšími odborníky.   

Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. 



Co bychom potřebovali od vás ?  

• Umožnit vašim učitelům ZSV/OV účast na on-line 
(bohužel) semináři 22.4.2021 od 13 hod. 

 

• Zvážit účast vaší školy a vytipovat vhodné učitele pro 
roční ověřování projektu (předpokládáme účast 12 
učitelů z kraje). 

 

• Být jim oporou . 
 

• Podělit se o vaše zkušenosti z ověřování.  



Co bychom potřebovali právě teď ? 

 

• Přihlásit vaše učitele ZSV/OV k účasti na semináři 
22.4.2021 na www.symposia.cz/seminar. 
 

• Vytipovat vhodné učitele pro ověřování projektu  
a přihlásit je ve stejném formuláři. 
 

• Prosíme o přihlášení nejpozději do 30.3.2021.  

  

       



www.symposia.cz/seminar 

 



       

 

 Děkujeme za pozornost  
a těšíme se na spolupráci.  

 
 

www.symposia.cz 
vladimir.fisera@symposia.cz 

Tel.: 604 204 444 

http://www.symposia.cz/

