
 

Mária Morvayová: 21th century thinking 

    

Myslenie 21. storočia:  

 Kritické myslenie a riešenie problémov 

 Kreativita a inovácie 

 Spolupráca a vedenie 

 Komunikácia 

 Digitálne zručnosti 

 Sociálna zodpovednosť a povedomie o kultúrnom, globálnom a životnom prostredí 

 Celoživotné vzdelávanie. Osobný manažment 

 

Hlavné prínosy a zručnosti nadobudnuté na kurze:  

 Ako sa zamerať na študentov, aby nielen zvládali štandardizované testy, ale aby ovládali zručnosti ako 

riešenie problémov, mali kritické myslenie, boli kreatívni pri riešení úloh. 

 Ktoré oblasti je potrebné u študentov rozvíjať (vytvárať prostredie a aktivity): 

o  schopnosť odkomunikovať problém a jeho riešenie, tak ústne ako aj písomne 

o  kritické myslenie – objektívne zhodnotiť fakty, nie dojmy 

o  riešenie problémov – analýza problému, vedieť navrhnúť riešenia 

o  kreativita, inovácie – dať im u žiakov priestor 

o  spolupráca, skupinová práca – vytvárať podmienky na tímovú spoluprácu u žiakov 

o  efektívne využívanie technológií – napríklad na vyhľadávanie informácií, spracovanie informácií 

 Aktivity na rozvoj vyššie spomenutých zručností sú popísané nižšie, využiteľné najmä na hodinách angličtiny, 

ale ako inšpirácia môže poslúžiť aj pre iné predmety. 

 

Priebeh kurzu 

1. Júl 2019 – 1. deň 
Všetky skupiny majú spoločné uvítanie a rozdelenie do kurzov. Našim tútorom je Hanna Kryszewska, docentka na 

poľskej univerzite v Gdaňsku. Je spoluautorkou mnohých kníh: Teaching Based 

Teaching, OUP, Towards Teaching, Heinemann, Standby Book, CUP, Jazykové aktivity 

pre dospievajúcich, CUP, The Company Words Keep, DELTA Publishing.  

Okrem toho, že je učiteľkou v škole, vyučuje aj letné kurzy v Oxforde a prednáša na 

rôznych kurzoch odbornej prípravy učiteľov po celom svete. 

Celodenný program prebieha v troch blokoch. Od 9,00 do 12,30 hod. Po obedňajšej 

prestávke od 14,00 do 16,00 hod.  

Prvý deň, prvé dve hodiny sa niesli v duchu: prelomme ľady a spoznajme sa trochu. Niektoré boli typické niektoré 

boli pre mňa nové.  

Popoludňajšie stretnutie bolo reflexiou o užitočnosti aktivít a ich cieľoch, ktoré veľmi súvisia s predmetom kurzu: 

zručnosti myslenia. 



 

Priebeh dňa: 

 

 V pároch: vysvetlite tri dobré veci, ktoré sa vám dnes stali (zameranie sa na pozitívne myslenie, každý si 

vyberie, čo chce vysvetliť) 

 V pároch / trojiciach / malých skupinách alebo veľkých skupinách: Vyberte 5 dôležitých čísel a napíšte ich na 

papier. Iní vidia čísla a musia uhádnuť, aký význam majú pre osobu, ktorá ich vybrala (každý človek si vyberá 

informácie, ktoré pre neho majú nejaký skrytý význam. ) 

 Pravda alebo klamstvo? Každý účastník píše tri vyhlásenia opäť o sebe, z ktorých jedno je nepravdivé. V 

skupinách sa diskutuje o tom, čo nie je pravda, a nepriamymi otázkami sa snažíme dospieť k záveru, ktoré sú 

pravdivé a ktoré nie.  

 Práca v skupinách: cieľom je zistiť, aké aspekty máme spoločné so všetkými spolužiakmi v triede a napísať ich 

do úlohy (pracuje sa na komunikácii a spolupráci). 

 Znázornenie predošlej úlohy: každý z nás obkreslí svoju ruku, zapíšu svoje meno a ostatní zapisujú výsledky 

z predošlej úlohy, aké vlastnosti/hobby objavil v danom človeku.  

 V pároch alebo v malej skupine. Osoba popisuje fotografiu, ktorú si vybrala (napr. Mobil), ale popis sa musí 

urobiť opačne (napr. ak vyzerá staršie, povieme, že je mladá, ak je napravo na fotografii hovoríme, že je 

vľavo ...), ostatní musia nakresliť obrázok tak, že interpretujú informácie a pokúsia sa to urobiť podľa vlastnej 

predstavy originálnej fotografie. Na záver porovnávajú skutočnú fotografiu s umeleckou tvorbou (vizuálne 

myslenie). 

 Jednotlivec: Je poskytnutá fotokópia mapy sveta. Na nej zapisujeme slová k jednotlivým krajinám, ktoré 

najlepšie reprezentujú danú krajinu.   V druhej fáze sú výsledky porovnávané v pároch, použité slová boli: 

čokoláda, plast, spolupráca , peniaze, znečistenie, konflikt, humor, móda. Ak sa očakáva, že študenti môžu 

mať problémy s umiestnením, môže sa premietnuť podrobnejšia mapa. Ak je to vhodné, môžete 

skontrolovať pravopis a porozumenie slovám. Je dôležité poznamenať, že neexistuje žiadna nesprávna 

odpoveď, dôležitosť spočíva v odôvodnení, prečo sa slovo v tejto oblasti nachádza. 

S prihliadnutím na činnosti sme zaviedli, aké zručnosti sú potrebné a na akom druhu myslenia sú založené. 

 

2. Júl – 2. Deň 
 

Produktívny deň, počas ktorého sme prostredníctvom aktivít a následných analýz a úvah, uvažovali o tom, ako 

prinútiť študentov , aby premýšľali.  

Aj keď sú tieto postupy určené pre hodiny angličtiny, v skutočnosti je všetka dynamika založená na všeobecnej 

metodike použiteľnej v akejkoľvek inej oblasti pri získavaní znalostí. 

Činnosti, ktoré sme realizovali boli založené na procese THINK PAIR SHšARE ROUTNE, aktivite založenej na 

zdôvodňovaní a vysvetľovaní:  

 Každá osoba má pracovný list (v našom prípade išlo o umelecké diela) a vo dvojiciach sme museli nájsť 

podobnosti medzi oboma. Potom došlo k výmene pracovných listov s ďalším párom, kde sme hľadali 

interakciu iného páru. 

http://www.visiblethinkingpz.org/VisibleThinking_html_files/03_ThinkingRoutines/03d_UnderstandingRoutines/ThinkPairShare/ThinkPairShare_Routine.html


 Pre páry alebo malú skupinu. Porovnajte dve umelecké diela a hľadajte podobnosti a rozdiely. V našom 

prípade boli porovnávané tieto obrazy: 

 

 

 Po vytvorení prvého nástrelu sme tieto dva obrázky opäť porovnali s prihliadnutím na nasledujúce kategórie: 

zameranie pozornosti (kto sa kam pozerá), zaradenie do doby, objavovanie čísel (koľko je na každom obrázku 

dospelých, detí, chlapcov), zapamätanie, príčiny a následky, riešenie problému, kreatívne myslenie.  

 Činnosti založené na technike: SEE / THINK / WONDER (skúmanie umeleckých diel prostredníctvom 

vizuálneho myslenia) 

o vo dvojiciach: sú zobrazené niektoré fotografie fotografa Stefana Draschana: pozrite si 

fotografie tu alebo tu , napríklad: 

 

 

V každej fotografii sme hľadali spoločnú líniu fotografie. Potom si porovnali svoje myšlienky a vytvorili spoločnú 

hypotézu. Snažili sme sa odpovedať na otázku: Zaujímalo by ma, či .... Potom nám Hania oznámila meno fotografa 

a našou ďalšou úlohou bolo vyhľadať informácie o fotografovi a jeho fotografiách. Som veľmi rada, že som objavila 

tohto umelca. Jeho fotografie sú veľmi zaujímavé a je možné ich využívať na hodinách informatiky, ich úprava 

v grafických alebo textových aplikáciách.  

 v skupinách: na veľký plagát sme nakreslili siluetu 6 kariet a 

vo vnútri sme napísali frázu, ktorá ich reprezentuje (bez toho, 

aby bola veľmi explicitná), napríklad: pre obraz koňa a jazdca 

veta: „Dúfam, že nespadne“, jednotliví členovia skupiny sa 

musia rozhodnúť, ktorá karta zodpovedá konkrétnej  vete. 

http://www.visiblethinkingpz.org/VisibleThinking_html_files/03_ThinkingRoutines/03c_Core_routines/SeeThinkWonder/SeeThinkWonder_Routine.html
https://positivr.fr/stefan-draschan-photographe-visiteurs-musee-pareil-tableau/
https://www.boredpanda.com/people-matching-artworks-stefan-draschan/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic


 V pároch: v rohoch miestnosti je 6 kariet. Z nich si pár vyberie tri, v ktorých sa niečo na kartách stupňuje 

(napríklad, mladý, mladší, najmladší), svoje kritérium dvojica zapíše na papier a zohne ho, aby ďalšia dvojica 

nevidela ich charakteristiku. Dvojica postupuje k ďalšej kôpke 

kariet, kde sú už predošlou dvojicou tri odseparované. Pokúsi 

sa uhádnuť charakteristiku, skontroluje si v zahnutom papieri 

a vytvorí nové stupňovanie podľa nového kritéria. V kruhu 

potom diskutuje aké kritéria sme zvolili na stupňovanie (dĺžka 

vlasov, stupeň sklonu, atď. 

 Dvojica dostane obrázok, v našom prípade: Van Eyck - 

Arnolfini Portait. K tomu sme dostali zopár viet, o ktorých 

pravdivosti alebo nepravdivosti máme diskutovať.  
 Obraz ukazuje dobrú životnú úroveň. 

 Držanie rúk (ľavá a pravá ruka) je symbolické. 

 Sobášny obrad sa nekonal v kostole.  

 Na svadbe sú svedkovia. 

 Obaja partneri nie sú na rovnakej spoločenskej úrovni. 

 Žena nie je tehotná. 

 Muž je bohatšie oblečený ako žena. 

 Sviečka v lustri symbolizuje Boha. 

 Pes má symbolický význam. 

 Na maľbe sú náboženské a pohanské prvky. 

 Žena si vyzliekala topánky v znamení úcty. 

Po diskusii v pároch prebehla diskusia v celej skupine, kde 

sme si ozrejmili nové pojmy, symboliky.  

 Nakoniec sme vykonali aktivitu založenú na technike: 

Compass points (spôsob ako skúmať nápady alebo návrhy). 

Vo dvojiciach sme sa dohodli na nejakej udalosti, ktorú 

naplánujeme pre školu, napísali ju na papier, vyznačili na ňom 

svetové strany, a pre každú svetovú stranu sme zvolili nejaký 

smer uvažovania o danej udalosti (need to know, suggestion, excited, worried). Ako dvojica sme prešil všetky 

príspevky ostatných dvojíc a dopĺňali podľa nás chýbajúce informácie.  

Pri tejto technike sa problémy riešia v plnom rozsahu a z rôznych hľadísk. Ďalej sme diskutovali o rozdelení rôznych 

spôsobov uvažovania, ako sa nám skupina žiakov môže rozdeliť podľa toho ako rozmýšľa alebo koná a sami sme sa 

pokúsili seba zaradiť do niektorej z nasledujúcich skupín.  

 

Bolo zaujímavé uvažovať a diskutovať o tom, ako akceptovať a rešpektovať názory našich študentov, nechať ich 

premýšľať svojim spôsobom, rešpektovať aj to, keď nechcú odpovedať na niektorú otázku, ako kladne hodnotiť ich 



vstupy, ako využívať potenciál skupiny - ich rôznorodosť. Počas diskusie sa vyskytli niektoré zaujímavé zdroje najmä 

pre zdokonalenie angličtiny alebo pre učiteľov angličtiny:  

Rewording.com je webová stránka na zjednodušenie textu a pomoc pri porozumení 

Non-slanderous political speech (inak skutočne komplikované slová) 

British national corpus (slová v kontexte) 

Will Self BBC radio 4 (dobrá úroveň angličtiny) 

BBC learning english words in the news  

 

3. júl 2019 – 3. Deň 
 

Tretí deň sa začína zamyslením sa nad aktivitami z predchádzajúceho dňa a ich zatriedením do rôznych sekcií 

vizuálneho myslenia.  

Ďalej sme rozobrali možnosti na rozvoj vizuálneho myslenia na vyučovaní v predmetoch, ktoré vyučujeme a použití 

materiálov, spoločenských hier, kartových hier, puzzle pri vyučovaní. Pri všetkých týchto analýzach bol náš hlavný 

fokus  na to, aby sme danou aktivitou zlepšili proces myslenia, pamäte, tvorivosti, písomného a ústneho prejavu ... 

 

 

 

 

 

 

Konkrétne aktivity tretieho dňa: 

 Jednotlivo: Učiteľ hovorí slová: kostol, Vianoce, dážď, káva, dieťa, lietadlo, taška, chôdza, tráva, nahlas a my 

ich zatrieďujeme  podľa vlastného uváženia medzi päť zmyslov. Každý tvorí vlastnú interpretáciu a každá 

odpoveď je dobrá, ak ju vie žiak odôvodniť. Zaujímavé sú výsledky pri porovnávaní s inými žiakmi.  

 Jednotlivo: úloha bola popísať svoje ráno so zameraním sa na jeden zmysel. Výsledky je možné porovnať so 

spolužiakom. 

 Treťou aktivitou bol diktát s piatimi vetami, v ktorom sme mali doplniť každú druhú vetu a obohatiť príbeh 

podľa vopred daných pravidiel: každá veta mala zasahovať iný zmysel. Novovzniknutý príbeh sme zdieľali 

s partnerom. Výsledky boli pôsobivé. 

 Úloha (jednotlivo): napísať čo najviac zvukov od prebudenia až po odchod z domu (zvuky príborov, tikajúce 

hodiny, otvárajúce sa dvere). Zdieľať s partnerom.  Následne sme si vypočuli Rogera McGougha, ktorý 

predniesol báseň „Zberač zvuku“ a porovnali sme, koľko z uvedených zvukov bolo medzi tými našimi. Text 

sme následne prečítali a komentovali, koľko zvukov sme „prepočuli“. Podrobnejší návrh, ako pracovať so 

žiakmi s touto básňou 

tu: https://clpe.org.uk/sites/default/files/Sensational%21%20Teaching%20Sequence.pdf 

https://rewordify.com/
http://gis.washington.edu/phurvitz/outgoing/bustagut/Non-SlanderousPoliticalSmearSpeech.htm
https://www.english-corpora.org/bnc/
https://www.bbc.co.uk/programmes/b006qng8/episodes/downloads
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/witn
https://clpe.org.uk/poetryline/poems/sound-collector
https://clpe.org.uk/sites/default/files/Sensational%21%20Teaching%20Sequence.pdf


 Potom nás Hania požiadala, aby sme zmenili báseň na zbieranie farieb namiesto zvukov, porovnali sme 

odpovede a nakoniec nám ukázala nasledujúcu báseň: Zberač farieb . 

 Ďalšou aktivitou bola analýza textu z knihy Parfém od Patricka Suskinda so zameraním na pocity z textu, 

ktoré vyvoláva.   

 Ďalším cvičením z pracovného listu bolo rozhodnúť sa, či spôsob opisovania zmyslov v zozname  zodpovedá 

mladým ľuďom alebo ľuďom starším ako 55 rokov. 

 

 

Pracovný list      Riešenie 

 

 

 

 

 

 Cvičenie na vyjadrenie zmyslového rozmýšľania: 

 

  

https://poetryroundabout.com/tag/the-colour-collector/


 Práca s pracovným listom o Londýne. Na základe tohto textu, ktorý sme najprv zreprodukovali sme mali 

vytvoriť podobný text o našom hlavnom meste a prezentovať ho ostatným. Potom sme si mali vybrať mesto, 

ktoré by sme radi navštívili a na základe informácií z internetu spracovať text o ňom, vymeniť si s partnerom 

vo dvojici.  Na záver boli všetky práce vystavené na nástenke a my sme mohli preštudovať všetky informácie 

o rôznych mestách. Aktivita sa dá meniť a prispôsobiť rôznym úrovniam skupiny, je dobrým príkladom ako 

vytvoriť jednoduchý základ a na ňom budovať.  

 

 

 

 Interpunkčné znamienka: Ďalšia z popisovaných aktivít bola na rozptýlenie alebo prebudenie záujmu 

u študentov, prípadne na prerušenie nejakej dlhšie prebiehajúcej činnosti, ktorá už pre študentov nemusí byť 

zábavná. Boli sme rozdelení do skupín po 5 ľuďoch, pričom každá skupina mala iný text. Úlohou skupiny bolo 

odprezentovať text tak, aby pri každom interpunkčnom znamienku bol vydaný nejaký konkrétny zvuk. 

Úlohou ostatných členov bolo určiť, ktorý zvuk patrí akému interpunkčnému znamienku.  

 Opäť aktivita na rozpohybovanie: Nepravidelné slovesá, pri ktorej sme využili pohyb celého tela. Lektorka 

nám povedala sloveso v prítomno čase, my sme mali povedať tvar minulého času a príčastie minulé. Pri 

zmene v minulom čase sme sa mali chytiť za pás, pri zmene v príčastí dať ruky na zem. Ak zmeny nenastali, 

tak sme nemali urobiť žiaden pohyb. Aktivita prebiehla v rýchlom časovom slede.  

Vo všetkých aktivitách tretieho dňa sme hľadali využitie zmyslov pri vyučovaní jazyka, povzbudzovali k hlbšiemu 

sledovaniu okolia, zážitkov, sprostredkovávali svoje myšlienky a pocity. Cieľom u žiakov je učivu porozumieť, veriť, 

vedieť si predstaviť a reagovať na podnety. Pri tom využívať svoje myšlienky, nápady, plány alebo aj sny.  

Tu nechávam materiály dnešného zasadnutia, na ktorom sme pracovali zmysly: 

 

4. Júl – 4. Deň 
 

Dnešná práca sa zamerala na vytváranie otázok, osvojovanie slovnej zásoby, porozumenie čítaniu a rôzne pohľady, 

pomocou ktorých môžete analyzovať text, umelecké dielo alebo odpovedať na otázku. Najzaujímavejšou vecou pre 

mňa boli rôzne techniky založené na psychodráme, ktoré pomáhajú zaujať rôzne názory a pracovať na empatii. 

 Odpovedzte na otázku, napríklad: Kde bývate? Úlohou každého člena skupiny bolo zozbierať odpovede od 

ostatných členov, pričom bolo potrebné odpovedať na danú otázku vždy iným spôsobom (v Európe, pri 

jazere, v miernom pásme, v meste, ....) Podobne sa dá pracovať s bežnými otázkami: Koľko máš rokov? Kto 

si? Táto aktivita poskytuje veľa možnosti, ktoré sú pre pýtaného bezpečné, lebo si sám vyberá, ako odpovie 

na túto otázku, pričom využíva svoju fantáziu.  

 Tri stoličky: tri prázdne stoličky sú vedľa seba. Každá stolička predstavuje inú osobu, ktorá má nejaké 

spojenie s jedným členom skupiny. Ten si postupne presadá zo stoličky na 

stoličku a odpovedá na otázky ostatných členov, pričom vždy sa vžíva 

do kože danej osoby, ktorá prináleží danej stoličke. Iný 

variant tejto aktivity: stoličky predstavujú napríklad 

hrdinov nejakej knihy, rozprávky (Snehulienka) 

a každý z nich dá svoju verziu príbehu na požiadanie. 

 Vo dvojiciach pracujeme na predloženom umeleckom 

diele a tvoríme 15 otázok, ktoré začínajú PREČO. 

Následne sme si obrázok s umeleckým dielom 

vymenili s inou dvojicou a odpovedali na nimi 



vytvorené otázky. Na základe odpovedí sme vytvorili príbeh. Na záver sme všetky svoje otázky, odpovede, 

príbeh a obraz vystavili na stene, kde sme si mohli prečítať a preštudovať  tvorbu ostatných dvojíc.  

 Vo dvojiciach sme dostali nakresliť bicykel, ale len časti, ktorých názvy poznáme v angličtine. Potom sme sa 

spojili s ďalším párom a spolu sa dohli na piatich slovách, ktoré sa chceme nové naučiť. Následne sme 

konzultovali chýbajúce časti s internetom. Využili sme na to zaujímavú stránku : purposeGames. Potom sme 

premietli fotografiu muža, ktorý jazdil na bicykli, a premýšľali sme o tom, akú slovnú zásobu potrebujeme na 

popísanie obrázka, hľadali sme ju a na tabuľu  sme napísali slovnú zásobu.  

 Fotografia pochádza z článku od AsAsturiana, ktorý opustil prácu ako právnik, predal auto, kúpil bicykel a 

sponzorovali ho Klauni bez hraníc, obchádzal Južnú Ameriku, aby sa deti smiali - pri rozpočte troch dolárov 

denne. Cvičenie spočívalo v príprave desiatich otázok, na ktoré nebolo možné zodpovedať z informácií v 

texte. Nakoniec sme sa pokúsili odpovedať na otázky.   

 Wordcloud – vytváranie slovnej zásoby. Vychádzali sme zo zhluku slov zoskupeného v oblaku o Bulharsku, 

ktoré sme rozdelili do kategórií. Na vytváranie slovnej zásoby z textu sme dostali odporúčanie na stránku: 

wordsift 

 Posledným cvičením bolo pozeranie videa 

o hudobnom 

skladateľovi F. 

Lisztovi formou 

prezentácie. Nie 

je dovolené 

robiť si 

poznámky. Video obsahovalo hudbu na pozadí a 

vysvetľovalo život skladateľa,  kombináciou textu s 

obrázkami skladateľa. Po jednom vzhliadnutí sme mali spísť všetko čo sme si zapamätali a na záver napísať 

text akokeby na pohľadnicu, ktorý mal mať presne 70 slov. 

 

5. Júl 2019 – 5. Deň 
 

Posledný deň bol o zhrnutí celého týždňa a návrhoch na vylepšenie.  

Prehľad aktivít: 

 Ukončili sme aktivitu na videu o Lisztovom živote.  

 V malej skupine: analyzovali sme reklamu s nehnuteľnosťami, rozdelili sme sa do troch skupín, pričom každá 

skupina dostala jednu z troch reprezentácií reklamy: slogan, vizuál, názov spoločnosti. Úlohou každej skupiny 

bolo tipovať, o reklamu akej firmy ide. Následne sme porovnali naše tipy a pozreli sa na originál reklamy 

a čudovali sa.  

 V malej skupine: rozdelili sme sa opäť na tri skupiny, vymysleli si tému a na tú tému sme mali nafotiť 6 – 9 

fotografií tak, aby z nich nebolo veľmi zrejmé o akú tému ide. Skupiny postupne prezentovali jednotlivé 

fotografie a ostatní museli hádať tému.  

https://www.purposegames.com/game/1862
https://wordsift.org/


 Téma: leto 

 Vo dvojiciach: popis fotografie druhému vo dvojici, on sa ju pokúša podľa popisu nakresliť. 

 

 

 Analyzovali sme a vysvetlili v skupine Behind the photo videos and activity ... in inspirated Wide Angle OUP. 

Pozerali sme videá, kde fotografi vysvetlili, ako urobili fotografiu a čo ňou chcel vyjadriť.  

 

 Vypočuli sme si príbeh a museli sme napísať argument v prospech a neprospech v post-it a zavesiť ho na 

tabuľu, všetky argumenty sa prečítali a zvážili. 

 

 Niektoré techniky vizuálneho myslenia: koncepčné mapy, remorkér , remixy . 

 

 Príspevky na zlepšenie sveta. Zamysleli sme sa nad tým, čo robíme, aby sa svet stal lepším miestom, 

kontrolný zoznam (z knihy Change the World for a Fiver: We are What We Do 

 Záverečná reflexia kurzu: čo nám priniesol, podelili sme sa o skúsenosti a možnosti uplatnenia.  

 Materiály z posledného dňa: critical thinking workbook 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=n2wXw1%2bE&id=87CCE63E1670AC069368C94105465DC5BD09D252&thid=OIP.n2wXw1-EZzDtsYHBzhRQyAHaFi&mediaurl=https%3a%2f%2fi.pinimg.com%2f736x%2fef%2ffd%2f9f%2feffd9fa79b21bf54fb8b7b452c0ee4db--visible-thinking-critical-thinking.jpg&exph=551&expw=736&q=tug+of+war+visible+thinking&simid=608042603551526092&selectedIndex=2&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=n2wXw1%2bE&id=87CCE63E1670AC069368C94105465DC5BD09D252&thid=OIP.n2wXw1-EZzDtsYHBzhRQyAHaFi&mediaurl=https%3a%2f%2fi.pinimg.com%2f736x%2fef%2ffd%2f9f%2feffd9fa79b21bf54fb8b7b452c0ee4db--visible-thinking-critical-thinking.jpg&exph=551&expw=736&q=tug+of+war+visible+thinking&simid=608042603551526092&selectedIndex=2&ajaxhist=0
https://www.amazon.co.uk/Change-World-Fiver-are-What/dp/1904095968
https://www.amazon.co.uk/Change-World-Fiver-are-What/dp/1904095968
https://mcatalacanterbury2019.files.wordpress.com/2019/07/critical-thinking-workbook.pdf


 


