APLIKÁCIA
kurz.myslim.eu

Centrum pre podporu
neformálneho vzdelávania
Vajanského 17, 080 01 Prešov
cenef@cenef.sk

INTERAKTÍVNA WEBOVÁ APLIKÁCIA
Informačno-edukačná platforma k témam: kritické myslenie, mediálna
gramotnosť, bezpečne v online prostredí a digitálne občianstvo. Dostupná v
slovenskom, českom a anglickom jazyku.

Hlavné moduly a využitie
Účastnícke/žiacke rozhranie

Lektorské/učiteľské rozhranie
Možnosť vytvárať vlastné témy, ktorým sa
chceme venovať.
Nastavenie podľa potrieb a cieľa vzdelávania.
Sledovať prácu jednotlivcov aj skupiny.

Vzdelávanie v témach kritické myslenie a
mediálna gramotnosť.
Možnosť reagovať na rôzne témy.
Práca s informáciami.

ČO SME ZOHĽADŇOVALI?

Jednoduchá práca so systémom.
Prístup, ktorý osloví aj mladých (aktuálne trendy a prístupy).
Časovo nenáročné.
Širšie možnosti využitia aplikácie.
Možnosť jednoduchého sledovania práce užívateľov.
Dodržanie princípov, na ktoré poukazujeme aj v publikácií.

ČO CHCEME PODOTKNÚŤ?

Nie je možne vyriešiť komplexne problematiku kritického myslenia a
mediálnej gramotnosti.
Aplikácia dostupná v slovenskom, českom a anglickom jazyku.
Nezabúdať na záverečný rozbor a ďalšiu prácu s účastníkmi.
Voľne dostupná aplikácia využiteľná počas vzdelávania, ale aj na osobný rast.

AKO JE MOŽNÉ S APLIKÁCIOU PRACOVAŤ?
Individuálne vzdelávanie
Individuálne – základné vzdelávanie: Základný
vzdelávací cyklus pre jednotlivcov (téma:
klimatické zmeny)
Vzdelávanie v špecifickej téme: Vzdelávanie v
téme, ktorú definuje lektor. Hľadanie informácií
a vytváranie názoru na tému.
Hľadanie zdrojov a ich hodnotenie: Účastníci
hľadajú informácie k téme a analyzujú ich.
Predpokladá sa, že účastníci majú základné
vedomosti o práci s informáciami.

Skupinová práca
Expertný tím - Účastníci sú v menších
skupinách a každá skupina vytvára
databázu zdrojov a informácií do diskusie.
Kto z koho - Lektor vytvorí dve skupiny s
rovnakou hypotézou. Jedna skupina bude
hľadať len články, ktoré potvrdzujú ich
hypotézu a druhá, ktoré ju vyvracajú.
Ďalšia skupina môže byť nezaujatá.

PRÁCA
PEDAGÓGA / LEKTORA
SYSTEMATICKÝ PRÍSTUP PRI PRÁCI S APLIKÁCIOU

Cieľová
skupina

Cieľ

Registrácia /
prihlásenie

Nastavenie

Práca
účastníkov

Pre koho
chceme tému /
vzdelávanie
cieliť.

Čo chceme
vzdelávaním
dosiahnuť

Vytvorenie
učiteľského /
lektorského účtu
resp. prihlásenie
sa do systému.

Nastavenie
vzdelávacieho
procesu
(definovanie
hypotézy a cyklu)

Vzdelávanie
účastníkov:
samostatná /
skupinová
práca.

Práca s
výstupmi a
záverečný
rozbor
Prezentovanie
výstupov,
záverečný rozbor
a zhodnotenie.

VZDELÁVACÍ PROCES A JEHO MOŽNOSTI

Intro

Úvod do témy

Úvodné motivačné
video (voliteľné)

Základné informácie o
kritickom myslení.
(voliteľné)

Dotazník
Záverečný hodnotiaci
dotazník (voliteľné)

Analýza prvého
príspevku
Analýza príspevku
s doplňujúcimi informáciami.
Otázky: Kto? Čo? Komu? Ako?
Prečo?

Analýza ďalších
príspevkov
Analýza ďalších
príspevkov bez
doplňujúcich informácií.

Interaktívna webová aplikácia dostupná na: kurz.myslim.eu

