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Pořadové číslo:
/ akreditace MŠMT:
1. Název vzdělávací akce:
2. Obsah akce − podrobný
přehled témat výuky:
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1. Osobnostní úroveň rozvoje myšlení − obrazivost a metaforičnost
1.

2.

seminář seznámí
a. s postavením metaforického označování ve vnímání a myšlení,
b. Lakoff, Johnson – členění metafor
c. s uplatněním metafory v tvůrčím procesu a v poznání
d. s možnostmi jejího uplatnění ve výuce nejen výchovných
předmětů;
podrobnější struktura − viz literatura v bodě 9 – 3 hodiny
dílna bude analyzovat oblastní a oborové kompetence RVP a očekávané
výstupy z hlediska uplatnění metaforického myšlení – 5 hodin

3.Vzdělávací cíl:

Praktická pomoc při porozumění důležitosti metaforického myšlení při rozvoji
tvořivosti žáků.

4. Hodinová dotace:

8 hod.

5. Počet účastníků a
upřesnění cílové skupiny
pedagogů:
6. Plánové místo konání:
7. Jmenný přehled lektorů s
podrobnými informacemi o
odborné praxi v oboru:
8. Odborný garant:
9. Materiální a technické
zabezpečení:

max. 15
učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií
podle dohody s posluchači nebo externě v místě školy, která si program objedná
Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, PhD.
PaedDr. Petra Jašurková

Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, , PhD.
Posluchárna, LCD projektor, projekční plátno, počítač, připojovací kabel Literatura (obdrží posluchači kurzu v elektronické podobě):
Vančát, J., Tvořivost a obraznost ve Školním vzdělávacím programu, Praha: Mac,
2008,
posluchači obdrží taktéž digitální obrazově textovou prezentaci obsahu kurzu pro
využití při vlastní přednášce.
10. Způsob vyhodnocení
Vyhodnocení průběhu a účinnosti akce vyučujícími bude veřejné. Hodnocení
akce:
průběhu akce i jeho výsledků samotnými posluchači bude součástí výstupní
reflexe posluchačů.
11 .Kalkulace
max. 580 Kč na účastníka − viz příloha kalkulace
předpokládaných nákladů
při objednání do školy s poskytnutím školní učebny celkem max. 6670,- Kč plus
/tabulka/ :
doprava
12. Počet uskutečněných akcí Kurz byl vyvinut v rámci projektu „EduArt – vytvoření a pilotní užití metodiky,
za uplynulý 1 rok, reference
školení a autorského síťového software pro grafické vyjádření informací jako
ze škol apod. (není povinné)
nástroj rozvoje kreativity, komunikace a správy informací při naplňování RVP“
CZ.04.1.03/3.1.15.1/0243

