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Cíl semináře a cílová skupina
komu byl seminář určen, co měl přinést

Myšlenkové mapy jako podpora učení, výuky a organizace
činností pedagoga

Obsah semináře
program

Tvůrčím a praktickým způsobem jsem se seznámila s
tvorbou myšlenkových map a map učení, které mohu využít
v procesu učení nebo při plánování a organizaci svých
každodenních pracovních i osobních činností. Cílem školení
bylo pochopení principů tvorby myšlenkových map a jejich
následné aplikace při učení, výuce, plánování činnosti a
projektů nebo řešení problémů. Každý účastník měl k
dispozici pracovní sešit, který si vytiskl. Lektor nás seznámil,
jak myšlenkové mapy vytvářet, jak v nich používat
kombinovaný zápis klíčových slov, symbolů a jednoduché
grafiky. V praktické části jsem vypracovávala mapy učení
dle zadání v pracovním sešitě. V dalším cvičení jsem
vytvořila myšlenkovou mapu na oblast svého života dle
vlastního výběru (čas, zdraví, práce, domácnost a další). Na
závěr probíhala diskuse, byly doplněny další informace, jak
využívat mapy učení podle věku žáka, možnosti elektronické
tvorby myšlenkových map, vč. odkazů na další zdroje.

Popis realizace
jak seminář probíhal, jeho rozsah,
využívání prezentací, videí…, možnost
zapojování dalších účastníků apod.

Seminář probíhal od 9:00-12:00 hodin online formou přes
Microsoft Teams. Byla poskytnuta skripta, videa, prezentace

Přínosy webináře do praxe

Celý webinář byl přínosný. Osvěžila jsem si teorii
jaké nové poznatky a informace z psychologie - druhy myšlení, vliv paměti, kreativity,..
webinář přinesl a jak jsou využitelné Také typy myšlenkových map, využití map učení při práci
s učebnicí, textem...
v praxi
Celkové zhodnocení, doporučení
stručné celkové zhodnocení,
doporučení kolegům apod.

Přínosný seminář. Nové podněty – tvoření myšlenkových
map v IT prostředí.

