
Teaching critical thinking in the teen and young adult classroom 

Vyučovanie kritického myslenia teenegerov a mladých dospelých 

Erasmus + projekt, Korfu, 2021, Zuzana Krivošová 

Erasmus + projekt venovaný technikám výučby kritického myslenia sa uskutočnil 5.-

16.7.2021 v Korfu Town v Grécku. Stretli sme sa študenti – učitelia z Lotyšska, Rumunska 

a Talianska, s rôznym pedagogickým pozadím, od jazykov, technických vied, učiteľov 

dramatiky, pohybu, matematiky i sociálnych vied. Tam všade vieme zapojiť vyučovanie 

kritického myslenia a bolo veľmi obohacujúce vidieť, ako každý uchopujeme tému z rôzneho 

uhla pohľadu. 

 

Foto: Naša študijná skupina 

Vyučovanie prebiehalo od 8:30 do 13:30 v dvoch blokoch s jednou polhodinovou prestávkou. 

Striedali sme prednáškové moduly s praktickými cvičeniami a na záver sme si vypracovali 

scenáre a plány hodín, v ktorých sme zakomponovali získané poznatky do svojho vlastného 

vyučovania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Získali sme študijné 

materiály k téme, prešli 

sme niekoľko cvičení 

a diskusií ako problematiku 

kritického myslenia 

využiť nielen v kognitívnych predmetoch a pri výučbe jazykov, ale ako je podstatné i vo 

vyučovaní umenia. Postupne sme si brúsili naše schopnosti pripravovať hodiny, využívať 

a vnášať metódy kritického myslenia do svojich hodín.  



 

Foto: Prezentácia plánu vyučovania so zapojením prvkov kritického myslenia 

Súčasťou kurzu bola aj prehliadka mesta, oboznámenie sa s kultúrno - historickým pozadím 

ostrova či ochutnávka miestnych tradícií v podobe jedál a kultúrnych zvykov. Počas ale i po 

kurze som mala možnosť nielen dozvedieť sa o Grécku a ich vyučovacom systéme, ale 

i v ostatných krajinách.  

 

Foto: Kultúrny program, návšteva tradičnej gréckej reštaurácie 

Bolo veľmi obohacujúce a inšpiratívne sa dozvedieť i o tom, ako inde pristupovali 

k vyučovaniu počas tohto náročného roku dištančného vzdelávania. Vymenili sme si tipy na 

aplikácie, cvičenia a spôsoby, ako čo efektívne vyučovať online, čo bolo veľmi príjemným 

benefitom celého kurzu. 



 

Foto: Nálezy nádob Gréckeho osídlenia z ostrova Korfu, Historické múzeum 

Ďakujem ešte raz za možnosť takýto vzdelávací pobyt absolvovať, som vďačná za všetky 

stretnutia, kontakty a nové poznatky. Vnímam to ako obohacujúce a podnetné pre ďalšiu moju 

prácu. 

 

Foto: Venetian Fortress, dominanta hlavného mesta Korfu – Kerkira (Korfu Town) 


