
POUŽI HLAVU! - KRITICKÉ MYSLENIE
V KAŽDODENNOM ŽIVOTE

Charakteristika vzdelávacieho programu:
Našim vzdelávacím programom reagujeme na stúpajúci trend a potrebu rozvoja vzdelávania v
oblasti kritického myslenia, ako základnej zručnosti pri zaradení sa do občianskej spoločnosti a
prijatia zodpovednosti za svoj život a jeho spoločensko-politický kontext, ako aj pri uplatnení sa na
trhu práce. Prostredníctvom nášho vzdelávacieho programu chceme rozvíjať základné prvky
kritického myslenia, získané kompetencie budú účastníci využívať v akejkoľvek oblasti svojho života.
Naším hlavným cieľom je rozvinúť základnú schopnosť kriticky hodnotiť prijímané informácie,
overovať ich dôveryhodnosť v základných oblastiach.

Cieľová skupina programu:
● žiaci ZŠ,
● študenti SŠ, VŠ
● mladí vedúci
● mládežnícki vedúci/dobrovoľníci
● mládežnícki vedúci pracujúci s marginalizovanými skupinami

Profil absolventa:
Absolvent vzdelávania bude schopný:

● pochopiť negatívne dôsledky nekritického prijímania informácií v online a offline prostredí
● spojiť dôsledky nekritického prijímania informácií, vzniku patologických spoločenských javov

(radikalizmus, extrémizmus, diskriminácia, xenofóbia) a dopad na spoločnosť
● hodnotiť prijímané informácie z pohľadu kritického myslenia
● pomenovať základné pojmy, súvisiace s kritickým myslením pri prijímaní informácií
● identifikovať podozrivé správy z pohľadu jej kontextu, autora, obsahu, faktov
● kriticky pristupovať k rôznym formám prijímaných informácií (článok, správa na sociálnej

sieti, video)
● samostatne kriticky vyhodnotiť konkrétny útvar (článok, správu na sociálnej sieti, krátke

video, reklamu)
● aplikovať kompetencie v krátkych workshopoch pre rovesníkov vytvorením jednoduchej

aktivity s využitím metód a techník neformálneho vzdelávania.



Program vzdelávania:
Vzdelávací program prebieha prezenčnou a dištančnou formou, s časovou dotáciou 42
hodín.

● Prvá časť: prezenčne, trojdňové vzdelávanie, ktorého cieľom bude oboznámenie sa so
základnými pojmami a tréning kompetencií, vrátane základov v neformálnom vzdelávaní.
Dotácia: 20 hodín (prvý deň 5 hodín, druhý deň 10 hodín, tretí deň 5 hodín), bloky budú na
seba logicky nadväzovať.

● Druhá časť: dištančne, 10 hodín, zahŕňa prípravu hodinového workshopu pre rovesníkov,
konzultácie s lektormi a samotný workshop s vyhodnotením priebehu a realizácie.

● Tretia časť: prezenčne, 12 hodín, dvojdňové hodnotiace stretnutie (prvý deň 4 hodiny, druhý
deň 8 hodín), zamerané na zdieľanie výstupov, reflexiu a spätnú väzbu.

Vzdelávanie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky.

Úspešný absolvent získa osvedčenie o získanej odbornej spôsobilosti na výkon činností
v oblasti práce s mládežou.

Číslo akreditácie: AKPSM/0014/2020/1/004


