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Publikácia Koncept globálneho vzdelávania
Publikácia „Koncept globálneho vzdelávania” bola vytvorená v rámci projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach. Je to referenčný dokument pre ostatné príručky, materiály a prácu so
žiakmi i učiteľmi, ktoré v OZ Človek v ohrození realizujeme.
Infografika, ktorú nájdete i v záložke obálky tejto publikácie, obsahuje základné informácie týkajúce
sa globálneho vzdelávania: vedomosti, hodnoty, postoje, kompetencie, ktoré chceme u mladých
ľudí rozvíjať a odkazy, ako pracovať na globálnej zmene.
V publikácii nájdete aj ukážky, ako uskutočňovať globálne vzdelávanie v konkrétnych predmetoch.
Publikácia je dostupná aj online na adrese: www.globalnevzdelavanie.sk
Čo je to globálne vzdelávanie?
Globálne vzdelávanie je vzdelávanie, ktoré otvára myseľ a oči ľudí voči komplexnejšej realite sveta
a prebúdza potrebu prispieť k väčšej spravodlivosti, rovnosti a ľudským právam pre všetkých. Globálne vzdelávanie sa, v pedagogickom zmysle, snaží reagovať na výzvy globalizácie a vzrastajúcu
komplexnosť dnešného sveta.
Globálne vzdelanie:
ȫȫumožňuje, aby ľudia pochopili väzby medzi vlastnými životmi a životmi ľudí v iných častiach
sveta;
ȫȫzvyšuje pochopenie ekonomických, kultúrnych, politických a environmentálnych vplyvov, ktoré
ovplyvňujú naše životy;
ȫȫrozvíja zručnosti, postoje a hodnoty, ktoré umožňujú ľuďom spolupracovať na zmene a prevziať
kontrolu nad vlastným životom;
ȫȫvedie k dosiahnutiu spravodlivého a udržateľného sveta, v ktorom sú moc a zdroje rovnomernejšie rozdelené.

kvalita v globálnom
vzdelávaní
Globálne vzdelávanie je viac, než len vedomosti o svete. V nasledujúcich zásadách nájdete
odporúčania, akým spôsobom možno v globálnom vzdelávaní efektívne pracovať so žiakmi.
Globálne vzdelávanie:

1.

Kladie dôraz na vzájomnú previazanosť a závislosť medzi globálnym Severom a globálnym
Juhom, neobmedzuje sa len na predstavovanie globálnych problémov.

2.

Predstavuje globálne procesy v lokálnom priestore, prezentuje ich dôsledky pre obyčajných
ľudí a nesnaží sa zbytočne zjednodušovať.

3.
4.
5.

Používa aktuálny a objektívny popis ľudí a udalostí, neposilňuje existujúce stereotypy.

6.

Rešpektuje dôstojnosť ľudí, neprezentuje necitlivé obrazové materiály, ale hľadá rovnováhu v zobrazení reality, ktorú popisuje.

7.

Podporuje kritické myslenie a vytváranie si vlastného názoru na globálne témy, nepodporuje
názory len jednej ideológie a neposkytuje rýchle a hotové odpovede.

8.
9.
10.
11.

Podporuje porozumenie, solidaritu a empatiu, nezameriava sa len na súcit.

12.

Poukazuje na význam vlastného zapojenie sa žiakov do reakcií na globálne výzvy, neprezentuje
pocit bezmocnosti a beznádeje.

Poukazuje na príčiny a dôsledky globálnych javov, neobmedzuje sa na faktografiu a štatistiku.
Zdôrazňuje potrebu zodpovedného a dlhodobého angažovania sa v riešení globálnych
výziev. Angažovanie nespočíva v získavaní finančných prostriedkov na dobročinné účely.

Dáva hlas ľuďom, o ktorých hovorí, neprezentuje domnienky a neoverené teórie.
Používa participatívne a interaktívne metódy, nie je limitované na pasívne, frontálne učenie (sa).
Globálne vzdelávanie sa zameriava na budovanie vedomostí, rozvíjanie zručností a zmenu
postojov, neobmedzuje sa na transfer poznatkov.

1. Ak

hovoríte o globálnych výzvach, pred ktorými stojí dnešný
svet – napr. o nerovnom prístupe k zdrojom, či klimatických
zmenách, poukazujte na to,
akým spôsobom na ne vplýva
vzájomná, globálna prepojenosť
medzi krajinami sveta – politická, spoločenská a ekonomická
– rovnako ako aj naše každodenné rozhodnutia.

2. Keď

budete žiakom hovoriť
o globalizácii a globálnych javoch, ilustrujte ich príkladmi zo
života ich rovesníkov – poukazujte na analogické procesy v
krajinách globálneho Juhu a Severu. Používajte metódy, ktoré
im pomôžu lepšie pochopiť
tieto vzťahy a posilniť schopnosť
kriticky myslieť.

3. Keď

hovoríte o krajinách globálneho Juhu, vždy používajte hodnoverné zdroje a citujte súčasné
a dôveryhodné dáta. Predtým,
ako použijete aktivity založené na
príbehoch, obrazoch, fotografiách
alebo videách, vždy uvažujte, či
pomôžu nabúrať stereotypy alebo
ich môžu naopak u niektorých
žiakov posilniť.

4. Priblížte

žiakom globálne témy
a ich fenomény; spoločne hľadajte možné príčiny a analyzujte dôsledky týchto javov pre
nás i ľudí, ktorí sú problémom
priamo ovplyvnení. Diskutujte
o možných riešeniach a o tom,
ako môže každý z nás byť súčasťou zmeny.

5. Povzbuďte

žiakov v aktívnom
angažovaní sa v živote lokálnej
komunity. Pomáhajte vytvárať
ich postoje – zodpovednosť za
vlastné činy, solidaritu, empatiu
a schopnosť pochopiť súvislosti
a to, ako sme vzájomne prepojení s celým svetom – prostredníctvom toho, čo kupujeme,
koho volíme, alebo ako sa prepravujeme či komunikujeme.

6. Ak žiakom ukazujete obrazy ale-

bo fotografie ľudí, vždy uvažujte,
či by ste vy sami alebo vaši žiaci
chceli byť prezentovaní v podobnej situácii alebo podobným
spôsobom. Zoznámte sa s „Kódexom používania obrazových
materiálov a podávania správ”.
Spoločne so žiakmi analyzujte
príklady, v ktorých rôzne typy
médií ovplyvňujú naše vnímanie reality.

7. Dajte

žiakom priestor na diskusiu, na vyjadrenie vlastného
názoru. Neutekajte od zložitých
a kontroverzných tém. Ukážte
im, ako kriticky analyzovať informácie, ktoré sa k nim dostanú:
ako zistiť, kto je ich autor, či nebol
predpojatý, alebo za akých okolností a s akým cieľom vznikli.

8. Povzbudzujte mladých ľudí, aby

vám dávali otázky a vyjadrovali
svoje pocity a emócie. Veďte
ich k tomu, aby sa vžili do pozície iných a snažili sa pochopiť ich pocity a emócie – či už
spolužiakov v triede alebo ľudí
vo vzdialených miestach sveta.
Používate metódy, ktoré rozvíjajú empatiu – rovnako ako svaly,
aj schopnosť empatie sa cvikom
posilňuje.

9. Hľadajte

príbehy ľudí z prvej
ruky – priamo od aktérov alebo
svedkov udalostí. Osobné príbehy pomáhajú najlepšie popísať
príbeh a vysvetliť jeho okolnosti.
Žiaci si ich takto lepšie zapamätajú a pochopia.

10. Interaktívne techniky pomáhajú
všetkým žiakom aktívne sa zapojiť a rozvíjajú ich kritické myslenie; to je zásadné pre rozvoj
analytického myslenia. Najlepšie si zapamätáme to, čo sami
hovoríme a robíme.

11. Podporujte

komplexný a holistický rozvoj žiakov. V globálnom
vzdelávaní je, hoci len malá
a ťažko merateľná, zmena postojov a hodnôt dôležitejšia ako
nadobudnutie vedomostí.

12. Stimulujte

žiakov k aktívnemu
zapojeniu sa tým, že im priblížite pozitívne kampane a aktivity.
Ukážte im možnosti, ako aj oni
môžu byť súčasťou zmeny. Buďte
im sami príkladom.

globálne vzdelávanie
v predmete občianska náuka

vzdelávacie materiály
pre učiteľky a učiteľov
stredných škôl
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prečo a ako táto
príručka vznikla?

Milé učiteľky, milí učitelia, pozývame vás k čítaniu tejto príručky,
ktorá obsahuje vzdelávacie materiály k predmetu občianska náuka
pre stredné školy.
Príručka vznikla v rámci medzinárodného projektu World
-classTeaching, ktorého názov sme si pre slovenské pomery preložili ako Učíme (sa) v globálnych súvislostiach.
Jeho cieľom je systematicky začleňovať globálne vzdelávanie do jednotlivých predmetov. Jedným z nich je i občianska náuka na stredných školách. Okrem toho vznikajú
i príručky k predmetom umenie a kultúra, geografia, anglický jazyk a dejepis.

Okrem obsahu predmetu sa vo väčšej alebo menšej miere aktivity zameriavajú na to, ako sme vo svete vzájomne
globálne prepojení a venujú sa aktuálnym výzvam, ktorými
sme konfrontovaní my, v ekonomicky vyspelých krajinách
globálneho Severu (tzv. rozvinuté krajiny), ale i ľudia žijúci
v krajinách globálneho Juhu (tzv. rozvojové krajiny).
Globálne vzdelávanie ponúka veľa možností, ako môže
byť začlenené do vyučovania predmetu, a to v súlade so
Štátnym vzdelávacím programom. V každej aktivite nájdete konkrétny tematický celok, obsahový a výkonový
štandard, na ktoré sa aktivita, v dokumentoch ISCED 3
a ISCED 3A a Štátnom vzdelávacom programe, vzťahuje.

V minulosti sme v OZ Človek v ohrození často od učiteliek
a učiteľov počuli, že im síce ponúkame zaujímavý a potrebný obsah, ale v praxi nie je vždy jednoduché nájsť priestor
na jeho použitie v škole. Aj preto, a po skúsenostiach s projektom Globálne vzdelávanie na ZŠ, sme si boli vedomí
toho, že školám chceme ponúknuť atraktívny obsah, avšak
tak, aby sa dal jednoducho použiť na hodinách a zároveň
bol plne v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

Keďže rátame s tým, že slovenské školstvo bude aj v blízkej budúcnosti prechádzať dynamickými zmenami, texty
boli vytvárané tak, aby boli aktuálne a použiteľné i v prípade jeho reformy.

Výsledkom je séria 14 aktivít, ktoré tvoria túto príručku.
Texty pripravovali štyri autorky, ktoré už niekoľko rokov
učia na stredných školách. Aktivitami sú učebné scenáre
pripravené E-U-R metodikou (evokácia-uvedomenie-reflexia), ktoré ponúkajú zaujímavý obsah i formu, mali
by byť ľahko pochopiteľné, aplikovateľné na vyučovacích
hodinách a zároveň, v prípade potreby, ľahko modifikovateľné. V neposlednom rade sa nezameriavajú len na
učenie vedomostí, ale aj na rozvíjanie zručností, zmenu
hodnôt a postojov a k tomu využívajú interaktívne metódy
a participatívne formy učenia. Sú pripravené tak, aby sa
dali stihnúť za jednu vyučovaciu hodinu. Aktivity č. 10 – 12
boli vytvorené autorkami – učiteľkami z Poľska, v partnerskej organizácii Centrum Edukacji Obywatelskiej. Modifikoval a doplnil ich editor tejto publikacie, Martin Kríž.

Na viacerých spoločných stretnutiach sme sa snažili kriticky reflektovať vytvárané texty a modelovať ich do konečnej
podoby. Na záver boli texty editované Martinom Krížom.

Lukáš Zajac,
OZ Človek v ohrození
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ako rozdeliť žiakov
do skupín?

Názorová škála

V aktivitách tejto príručky sú často používané metódy, ktoré
predpokladajú, že žiaci budú pracovať v malých skupinách.
Ak budete chcieť rozdeliť žiakov zaujímavejším spôsobom,
ako len jednoduchým rozpočítaním, ponúkame vám niekoľko tipov. Je na vás, či použijete niektoré z nich, upravíte si
ich podľa vlastných predstáv, siahnete po vami osvedčenej
metóde, prípadne si vymyslíte svoju vlastnú.

Pripravte si dva papiere s nápismi „áno“ a „nie“ a každý
z nich prilepte na opačný koniec miestnosti. Vyzvite žiakov,
aby sa postavili na pomyselnej čiare medzi „áno“ a „nie“ na
také miesto, ktoré najlepšie vyjadruje ich postoj k položenej, ideálne kontroverznej, otázke. Podľa potreby zostavte
skupiny buď názorovo rovnaké (susediace žiačky a žiaci)
alebo názorovo pomiešané (priraďte im postupne čísla 1,
2, 3, 4... a nechajte ich vytvoriť skupinu 1, skupinu 2 atď.).

Vytvorte rad
Úlohou žiakov je postaviť sa do radu podľa zadaného kritéria. Napríklad podľa toho, kedy boli narodení, alebo podľa
toho, ako v abecede za sebou nasledujú ich mená – ale
bez toho, aby sa medzi sebou rozprávali alebo čokoľvek
napísali. Následne výsledok vyhodnoťte a žiakov rozpočítajte do skupín.

Molekuly
Časovo náročnejšia technika vhodná pre fyzické stimulovanie žiakov pred aktivitami, kde sa vyžaduje mentálne
sústredenie.

Karty

Žiakov vyzvite, aby sa rozmiestnili vo voľnom priestore
(v triede alebo na chodbe), kde majú možnosť pobehovať
bez rizika zranenia. Vysvetlite im, že si vyskúšate simuláciu
Brownovho pohybu, pri ktorom sa atómy v priestore pohybujú chaoticky a rýchlosťou závisiacou od teploty prostredia.
Keď žiaci počas pohybu začujú jednociferné číslo, ich úlohou je rýchlo sa zhromaždiť do skupín v ohlásenom počte
a vytvoriť tak molekulu. Vyskúšajte opakovanie tohto procesu
3 – 4 razy za sebou, až kým neohlásite taký počet atómov
v molekulách, ktorý vyhovuje želanej veľkosti skupiny.

Budete potrebovať hracie karty – žolíkové alebo sedmové.
Môžete využiť obrovský počet možností – napríklad si každý
žiak môže karty losovať a skupinu vytvoria tí, ktorí si vyberú
kráľov, esá a pod.
Puzzle
Prineste rozstrihané obrázky (plagáty, komiksové kresby...)
alebo kúsky skutočných puzzle – toľko, koľko skupín chcete
vytvoriť. Každý si vyberie jeden kus a ich úlohou je v priestore triedy vytvoriť skupiny podľa toho, ktoré kúsky do seba
zapadajú alebo vytvárajú jeden obrázok.

Rockeri
Vhodná technika pre tiché, dynamické a zábavné rozdelenie
žiakov. Pripravte si papieriky s heslami, ktoré charakterizujú
funkcie členiek a členov rockovej skupiny (alebo iného zoskupenia), ako napríklad: bicie, gitara, basová gitara, klávesy,
spev. Každá rocková skupina musí mať obsadené všetky
hudobné pozície, a preto si pripravte počet kartičiek s jednotlivými heslami podľa toho, koľko skupín potrebujete (ak
napríklad 5, z každého druhu si pripravte 5 kópií). Rozdajte
papieriky a inštruujte žiačky a žiakov, nech sa po prečítaní
svojho lístočka odmlčia a predstavujú svoju funkciu v rámci
hudobnej skupiny už len pantomimicky. Ich úlohou bude
čo najrýchlejšie sformovať úplné rockové skupiny.

Dátum narodenia
Žiakov rozdelíte do štyroch alebo šiestich skupín podľa toho,
v ktorom mesiaci boli narodení – napríklad skupiny jar, leto,
jeseň, zima, prípadne január – február, marec – apríl a pod.
Ak nebudú skupiny rovnako veľké, nemal by byť problém
urobiť zmeny – napríklad do skupiny január – február sa
presunie ten/tá zo skupiny marec – apríl, ktorý/á sa v nej
narodil/a najskôr.
Vyžrebovanie farebného papierika
Do nádoby dáte farebné papieriky. Pripravíte si ich na základe plánovaného počtu skupín a počtu žiakov. Žiaci sa zaradia
do „farebných“ skupín podľa toho, aký papierik si vyžrebujú.
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e-u-r metóda

Pri tvorbe textov do tejto príručky vychádzali autori z tzv. metódy E-U-R.
E-U-R je jednou z metód plánovania výučby, niekedy nazývaný aj trojfázový model učenia. Skladá sa z evokácie,
uvedomenia (si významu informácii) a reflexie. V každej
z týchto fáz dochádza k inej forme učenia sa.

Väčšina modelov vedenia reflexie sleduje rovnaký postup
kladenia otázok žiakom:
ȫȫReakcia: Získajte reakcie žiakov na zážitok. Ako sa cítia?
Ako to na nich celé pôsobilo? Čo si všimli, zažili, počuli,
videli?

Evokácia

Tieto otázky ich majú primäť k tomu, aby sa opätovne zamysleli nad zážitkom a pripravili na ďalší krok.
Cieľom je získať opisné odpovede o zažitých pocitoch
a faktoch, ktoré sa udiali.

V prvej časti aktivity si žiaci samostatne vybavujú, čo už
o téme vedia, jej cieľom je žiakov motivovať a zaktivizovať.
Vybavujú si vlastné vedomosti, známe informácie, čo si
myslia, že vedia a aké otázky a myšlienky im k nim napadajú. Žiaci tak neskôr môžu spojiť nové so známym a tým
lepšie porozumejú novým informáciám.

ȫȫVysvetlenie: Prečo sa aktivita odohrala tak, ako sa
odohrala? Prečo žiaci reagovali tak, ako reagovali? Aké
boli dôvody?

Uvedomenie

Tieto otázky by mali slúžiť na postupné odvodenie
zmyslu zdieľanej skúsenosti. Sústreďujú sa na interpretáciu zážitkov skupiny, na vysvetľovanie a odvodzovanie. Cieľom je vyvolať zamyslenie a dedukciu, hlbšie
premýšľanie o zážitku, pocitoch a faktoch.

V druhej fáze aktivity žiaci získavajú a spracovávajú nové
informácie. Tie si následne zaraďujú do vlastného systému poznania (čiže medzi pôvodné informácie, ktoré si
vybavili a utriedili v priebehu evokácie).
Reflexia

ȫȫZasadenie do kontextu: Ako možno tieto naše poznatky z konkrétnej aktivity zaradiť do širšieho kontextu,
do témy, o ktorej sa rozprávame? Ako to, čo som sa
naučil, prispieva k tomu, čo som už vedel predtým?

Je záverečná, ale najdôležitejšia časť aktivity a procesu
učenia sa. Paradoxne, predovšetkým z dôvodu nedostatku času na konci vyučovacej hodiny, je aj najčastejšie vynechávaná. Bez samotnej reflexie sa však žiaci nemusia
počas hodiny nič naučiť, hoci by aj bola aktivita zaujimavá
alebo zábavná.

Toto je priestor na otázky, ktoré aktivitu a jej význam
vsadia do širšieho kontextu témy/tém, kvôli ktorým
sme aktivitu použili. Cieľom je vyvolať u skupiny syntetické a kritické myslenie, ktoré im pomôže vnímať
súvislosti a zaujať k nim postoj.

V reflexii si žiaci uvedomia, čo a ako sa naučili, zatrieďujú,
systematizujú a upevňujú nové vedomosti. Cieľom je reflektovať nadobudnuté informácie, skúsenosti a proces,
ktorým sa k zážitkom a poznaniu počas aktivity dopracovali a zužitkovať ich skúsenosti v procese učenia sa
v budúcnosti.

ȫȫAplikácia: A čo teraz? Ako môžeme využiť to, čo sme
sa naučili? Aké zmeny môžeme iniciovať?
Toto je priestor na zdôraznenie relevantnosti témy
a vytvorenie záväzku/akčného plánu. Cieľom je primäť
skupinu k domýšľaniu dôsledkov a dať jej možnosť
prejsť od uvedomenia k praktickému uplatneniu svojich
nadobudnutých vedomostí a zručností.

Reflektovať je teda možné rovnako obsah (čo už žiaci
o téme vedia, čo si potvrdili, čo vyvrátili, čo spresnili, na
aké otázky stále nepoznajú odpoveď, čo by ešte chceli
o téme vedieť a pod.), ale tiež procesy (ako k týmto znalostiam dospeli, čo sa dialo počas učenia, ako sa im práca
darila a vďaka čomu...).

Edukačný proces však nie je možné vždy striktne rozčleniť
do troch fáz. Jednotlivé fázy procesu sa môžu vzájomne
prelínať a dopĺňať.

Proces reflexie uskutočňujú žiaci spoločne s učiteľom –
prebieha interaktívne a spoločne. Nie je to teda hodnotenie práce žiakov učiteľom z pozície „autority“.
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úvod
editora

Občianska náuka je v istom zmysle ťažko skúšaný predmet.
Z čias socializmu si nesie punc nezáživného, nedôležitého
a ideológiou presiaknutého predmetu. Trestom za to, že
desaťročia bol slúžkou totalitnej ideológie, je výrazne podhodnotená hodinová dotácia na všetkých stupňoch škôl.
Paradoxne, práve v krajinách v prechodnom období od totality k demokracii – a takou krajinou Slovensko stále je – sa
vynára každú chvíľu naliehavá potreba implementovať do
vzdelávania nejakú aktuálnu tému súvisiacu s občianstvom.
Multikultúrna výchova, vlastenecká výchova, protikorupčná
výchova, finančná gramotnosť, protidrogová výchova, výchova k manželstvu a rodičovstvu, globálna výchova – to
všetko sa akosi samozrejme očakáva od občianskej náuky.
Samozrejme, popri zachovaní všetkých potrebných vedomostí a odborných zručností v oblasti šiestich vedných
disciplín: práva, politológie, ekonómie, psychológie, sociológie a filozofie. Súdnemu človeku je jasné, že všetky tieto
nároky nie je možné splniť, ak nedôjde k určitej racionalizácii kurikula a k hľadaniu prienikov medzi jednotlivými cieľmi
občianskeho vzdelávania.

predmetu a globálnych tém sa dotýkajú až v druhom pláne,
iné sú primárne zamerané na zážitok či nosnú tému globálneho vzdelávania a obsah predmetu zostáva v pozadí. Oba
tieto prístupy sú legitímne a poskytujú rôznorodé možnosti
využitia materiálu. Obrazne povedané, každý učiteľ si môže
vybrať takpovediac správnu veľkosť topánky – pre seba
i pre svojich žiakov.
Pre správne použitie aktivít považujeme za potrebné uviesť
niekoľko metodických poznámok:
1. Materiály môžete použiť podľa svojho uváženia – buď
ich preberiete a použijete scenáre presne tak, ako sú
vytvorené, alebo sa len necháte inšpirovať zaujímavou
metódou, hrou, uhlom pohľadu a takto inšpirovaní vytvoríte vlastnú hodinu.
2. Pri príprave na hodinu venujte náležitú pozornosť časovému plánovaniu. Prezrite si predpokladaný čas, ktorý autorky stanovili jednotlivým fázam hodiny (E-U-R)
a zvážte, či tento čas zodpovedá výrečnosti učiteľa
a mentalite žiakov. Neváhajte urobiť úpravy.

Predložené aktivity zamerané na globálne vzdelávanie sú
cenné už len v tom, že sa o takýto prienik a racionalizáciu
kurikula usilujú. Každá aktivita je previazaná s niektorou položkou obsahového alebo výkonového štandardu Štátneho vzdelávacieho programu a naozaj je možné ich využiť
v bežnom vyučovaní predmetu.

3. Pamätajte, že z didaktického hľadiska sú fázy evokácia
a reflexia kľúčové. Obe musia prebehnúť plnohodnotne, inak účinok hodiny bude len krátkodobý. Pamätajte,
že nie zážitok, ale jeho reflexia spôsobuje zmúdrenie.
4. Pred vstupom do triedy si vyjasnite, aký je cieľ hodiny.
Bude potrebné mať ho stále na pamäti, keď sa diskusné vstupy žiakov začnú vzďaľovať od základnej témy.
Vtedy budete musieť citlivo zasiahnuť. Citlivo, teda
s rešpektom k divergentným úvahám žiakov smerujúcim k rôznym názorom na rozoberaný problém.

Ďalšou nespornou prednosťou sú použité metódy. Totiž,
viaceré výkonové štandardy, ale aj celkové ciele vzdelávania
– či už v predmete alebo v globálnom vzdelávaní – sa dajú
dosiahnuť len vhodne zvolenými metódami, nie témou.
Schopnosť diskutovať, kriticky myslieť, domýšľať veci do dôsledkov – to sa nedá naučiť z učebníc ani z prednášok. To
treba zažiť a reflektovať. A to je práve podstatou zvolenej
metódy EUR (evokácia – uvedomenie – reflexia), kde prvé
dve fázy umožňujú žiakovi niečo zažiť a tretia fáza vedie cez
reflexiu k získaniu poučenia z prežitého.

5. Napokon, majte na pamäti, že ide o metodickú príručku, takže zviazanie metódy s témou nie je pevné. Môžete pracovať aj tak, že navrhovanú metódu zviažete
s inou témou podľa vlastného uváženia.

Autorkami predložených aktivít sú aktívne učiteľky z praxe.
Každú z týchto aktivít realizujú so svojimi žiakmi a všetky
prešli aj pilotážou, takže ich odskúšali aj iní učitelia. To je
zárukou, že pri troche snahy si každý učiteľ vyberie vhodnú
aktivitu pre seba a svojich žiakov.

Nech vám tieto aktivity uľahčia prácu a prinesú osoh vašim
žiakom.

V aktivitách sa prejavuje aj temperament a osobitý kognitívny štýl autoriek. Nájdete tu veľmi dynamické aktivity,
založené na multitaskingu a skupinovej interakcii, iné sú
zasa založené na dialógu, ďalšie nás vedú k pozornému
vnímaniu ľudských príbehov a k ich pokojnej reflexii. Takisto miera a spôsob väzby na Štátny vzdelávací program sa
líšia. Niektoré aktivity sú viac zamerané na podstatu obsahu

Martin Kríž je učiteľ dejepisu a občianskej náuky so skúsenosťami
z viacerých stredných a základných škôl z rôznych regiónov Slovenska. Okrem praktického vyučovania sa intenzívne venuje podpore kvality výchovy a vzdelávania v školách ako nezávislý expert
alebo spolupracovník viacerých neziskových organizácií. Odborne
sa špecializuje na tvorbu vzdelávacích programov, koučing učiteľov a konzultačné poradenstvo pre riaditeľov škôl. Krátky čas bol
námestníkom riaditeľky Štátneho pedagogického ústavu pre štátny
vzdelávací program.

Martin Kríž,
editor
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1. migrácia
Anotácia:

Téma:

Pomôcky:

Aktivita pomôže žiakom
lepšie pochopiť, čo motivuje
ľudí k tomu, aby zmenili
svoje bydlisko. Zistia, aký je
rozdiel medzi dobrovoľnou
a nedobrovoľnou migráciou.
Sami tiež spoznajú riziká, ktoré
ich môžu stretnúť pri cestovaní
do cudzích krajín a spôsoby, ako
sa im môžu vyvarovať.

Spoločenský pohyb
v jednotlivých oblastiach
spoločenského života.

Tabuľka s abecedou (Príloha č. 1),
upravené skutočné príbehy
text s otázkami (Príloha č. 2),
(Príloha č. 3, texty A – F),
pre každú skupinu žiakov.

Odporúčaný ročník:

Čas:

1. ročník SŠ.

45 minút.

Obsahový štandard:
Migrácia.

Ciele:
Výkonový štandard:
Chápať príčiny, prejavy
a dôsledky migrácie.

Tematický celok:
Spoločenský pohyb
v jednotlivých oblastiach
spoločenského života.
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•u
 viesť príčiny a dôsledky
migrácie ľudí;
• r ozoznať možné nástrahy pri
vycestovaní do zahraničia
a navrhnúť preventívne
opatrenia;
• a rgumentovať v prospech
svojho odporúčania.

Postup:
10 MIN.

EVOKÁCIA:

1. Žiakov oboznámte s témou vyučovacej hodiny, ktorou je migrácia. Začnite brainstor-

mingom, kedy do stredu tabule, resp. na flipchartový papier, napíšte slovo „migrácia“.
Úlohou žiakov je spontánne diktovať vlastné asociácie na daný pojem.
Následne napíšte na tabuľu zjednodušenú definíciu daného pojmu: „Migrácia je proces, kedy jednotlivec alebo celé skupiny z rôznych dôvodov opúšťajú svoje domovy.“

2. Rozdeľte žiakov do 4 skupín. Každej skupine dajte tabuľku so všetkými písmenami
abecedy (Príloha č. 1).

3. Úlohou skupín bude (za 1 – 2 minúty) spoločne sa zamyslieť nad možnými hlavnými

dôvodmi migrácie ľudí vo svete. Dôvody zapíšu do tabuľky, napr. V – vojnové konflikty,
S – sobáš, P – práca a pod.

4. Prvá skupina bude písať dôvody migrácie začínajúce sa na písmená A – F, druhá na
G – K, tretia na L – R a štvrtá skupina na S – Z.

5. Po cca 2 – 3 minútach vyzvite skupiny alebo ich zástupcov, aby prezentovali výsledky
svojej skupinovej práce.

25 MIN.

UVEDOMENIE:

6. Práca pokračuje v už vytvorených skupinách. Každej skupine dajte jeden príbeh (Príloha č. 3). Vysvetlite im, že úlohou skupín je prečítať si príbeh a pripraviť si odpovede na
otázky, ktoré dostanú na lístkoch (Príloha č. 2).

7.

Po 10 minútach skupinovej práce nasleduje prezentácia práce skupín. Každá skupina
má predstaviť hlavného hrdinu, resp. skupinu ľudí a jeho/ich príbeh. Upozornite žiakov, aby informácie nečítali, ale použili vlastné slová. Hovorcovia skupín odpovedia na
zadané otázky.

8. Následne môžete oboznámiť žiakov s pojmami a príkladmi dobrovoľnej a nedobrovoľnej migrácie.

10 MIN.

REFLEXIA:

9. So žiakmi veďte riadenú diskusiu za pomoci nasledovných otázok:
ȫȫ Čo by vás motivovalo odísť zo Slovenska do inej krajiny?
ȫȫ S čím by bolo ťažké sa rozlúčiť?
ȫȫ Čo by ste si bezpodmienečne zobrali zo sebou, keby ste sa už nemali vrátiť?
ȫȫ Ako by ste vedeli pomôcť novému spolužiakovi (spolužiačke) z cudziny adaptovať
sa na nové prostredie?
ȫȫ Aký vzťah si viete predstaviť medzi vami a migrantom?
ȫȫ Čo môžeme urobiť, aby sme pomohli migrantom začleniť sa do našej spoločnosti?
ȫȫ Čím môžu migranti obohatiť našu spoločnosť?
ȫȫ Prečo ľudia prichádzajú do Európy a na Slovensko?
ȫȫ Čo ste si na dnešnej vyučovacej hodine uvedomili? Čo ste sa naučili?

i

INFORMÁCIA PRE VÁS

O rozdiele medzi dobrovoľnou a nedobrovoľnou migráciou si môžete prečítať v slovníku
pojmov na str. 70.
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PRÍLOHA Č. 1

dôvody migrácie
A

B

G

H

C

D

CH

I

E

F

J

K

L

M

S

T

N

O

U

V/W

P

R

X/Y

Z

PRÍLOHA Č. 2
✄
ȫȫ Prečo sa hlavný/á hrdina/ka rozhodol opustiť svoju krajinu?
ȫȫ Čo ho/ju motivovalo prísť do novej krajiny?
ȫȫ S akými problémami sa v novej krajine stretával/a?
ȫȫ Čo mu/jej v novej krajine chýbalo?
ȫȫ Čo možno, naopak, v novej krajine získal/a?
ȫȫ Keby hlavný hrdina príbehu bol váš veľmi dobrý kamarát a prosil vás o radu pred cestou,
čo by ste mu odporučili?
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PRÍLOHA Č. 3
✄
PRÍBEH A
Marek z východného Slovenska sa ocitol vo finančných problémoch. Aby ich vyriešil, hľadal si prácu, no bez úspechu. V lete 2013 ho oslovil Laco – jeho známy, ktorý už dlho žil v Anglicku a na Slovensko prišiel na dovolenku.
Ponúkol Marekovi možnosť zarobiť si v meste Bradford ako robotník na stavbe. Bývať vraj môže u neho, potrebuje
len dopraviť sa na miesto, nič iné vybavovať nemusí. Marekovi sa ponuka zapáčila, a tak vycestoval.
Po príchode vyzeralo všetko nádejne. Ubytovanie síce nebolo ideálne, v prístavbe domu netiekla teplá voda, ale
Laco sľúbil, že je to len dočasné. Marek nepodpísal žiadnu pracovnú zmluvu, iba odovzdal doklady a okamžite
začal pracovať ako murár na súkromnej stavbe. Lenže stavbyvedúci začal byť po pár dňoch agresívny, niekoľkokrát
Mareka aj udrel. Nútil ho pracovať od včasného rána do noci. Marek málo spával a do práce musel chodiť, aj keď
ochorel. Raz za týždeň dostal výplatu 20 libier, no tie vždy musel odovzdať Lacovi ako splátku za nájom a skromnú
stravu. Marek sa bránil a niekoľkokrát chcel odísť. Laco naoko nenamietal, nezabudol mu však vždy pripomenúť, že
bez neho a bez peňazí zostane na ulici a môže sa mu vraj prihodiť niečo zlé. Strašil ho tiež tým, že keď ho chytia
anglickí policajti, pôjde od väzenia.
Marek ušiel až koncom jesene a žil v Bradforde na ulici. Tu ho tak zbila skupina neznámych mužov, že skončil
v nemocnici so zlomenými členkami. Koncom decembra sa o ňom dozvedeli sociálni pracovníci z CRI Reconnections
a ponúkli mu pomoc. Marek sa stále bál spolupracovať s políciou a po prepustení z nemocnice by nemal kde bývať.
CRI Reconnections mu preto pomohla s vybavením dokladov, zakúpila letenku a požiadala Medzinárodnú organizáciu
pre migráciu v Bratislave o urgentnú pomoc klientovi v zraniteľnej situácii. Marek priletel na Slovensko v posledný deň
roka 2013, silvestrovskú noc strávil v bezpečnom ubytovaní a po Novom roku odcestoval za svojou rodinou.
(Mená osôb boli pre ich ochranu pozmenené.)
Zdroj: Medzinárodná organizácia pre migráciu Slovensko – http://bit.ly/iom-sk.

✄
PRÍBEH B
Mahmoud je jedným z 50 utečencov z Jemenu, ktorým Slovenská republika poskytla na svojom území dočasné
útočisko v Núdzovom tranzitnom centre v Humennom. Mahmoudovi sa tým splnil jeho tajný sen: „Slovo ‚šťastný’
len slabo opisuje, ako sa teraz cítim. Každý deň dostávame jedlo, ktoré sme v Jemene síce videli, ale nie vždy sme
si ho mohli dovoliť,“ hovorí už s úsmevom na tvári. V Humennom prvýkrát po 20 rokoch uvidel skutočnú posteľ,
jedna dokonca patrí iba jemu.
Mahmoud sa narodil v Somálsku. V roku 1992 mal deväť rokov, keď musel utiecť zo Somálska pred zúriacou
občianskou vojnou. Na člne sa mu podarilo preplaviť do Jemenu. Dostal sa do utečeneckého tábora Kharaz, kde
strávil 20 rokov. Život v tábore nebol ľahký, ešte aj dnes sa mu o tom hovorí len veľmi ťažko. Kharaz sa nachádza
uprostred púšte na juhu Jemenu. Záchranu tam hľadajú stovky tisíc Somálčanov, ak prežijú nebezpečnú plavbu
Adenským zálivom zo Somálska do Jemenu. Mahmoud v tábore spoznal svoju manželku, tam sa im narodil aj syn.
Mahmoud si privyrábal ako tesár, často na celé týždne opúšťal tábor a svoju rodinu, aby priniesol nejaké peniaze na
prežitie. Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) zaradil jeho rodinu spolu s ďalšími, ktorí sa nachádzali v ťažkej situácii, do programu humanitárnych transferov utečencov a evakuovali ich z Jemenu na Slovensko.
Po úspešnom zvládnutí príprav v Humennom budú postupne presídlení do Spojených štátov amerických (USA)
alebo iných krajín, kde začnú nový život.
Zdroj: Medzinárodná organizácia pre migráciu Slovensko – http://bit.ly/iom-sk2.

✄
PRÍBEH C
„Volám sa Hawdin. Som utečenec. Som z Kirkuku, provincie v Iraku. Teraz žijem v Európe. Počas iracko-iránskej
vojny v roku 1988 zabili môjho otca. Moja matka zomrela po chorobe v roku 2001. Mám len jednu sestru, je
vydatá v Iraku. V Iraku som žil so strýkom z otcovej strany ďaleko od politických konfliktov a problémov. Mal som
priateľku. Bol som do nej veľmi zaľúbený. Znamenala pre mňa všetko. Ak som ju nevidel jeden deň, cítil som sa
smutný a nešťastný. Mali sme veľa spoločného a plánovali sme, že budeme žiť spolu a vybudujeme si svoj raj na
zemi. Diktátorský režim Saddáma Husajna mi neumožnil žiť svoj život a zmaril všetky moje nádeje a želania. Pod
zámienkou, že som pomáhal kurdskej strane a pracoval pre nich, ma iracký režim zatkol a osem dní mučil. Môjmu
strýkovi sa podarilo dostať ma odtiaľ na kauciu.
Dva týždne po mojom zatknutí zatkli aj môjho strýka, preto som ušiel smerom do Európy. Z Iraku som šiel najskôr
do Sýrie, kde som bol 25 dní, potom ma v nákladnom aute previezli do Istanbulu, kde som bol ďalších sedem
dní a potom som šiel ďalším nákladiakom. Bolo to zlé – jedol som iba štyrikrát, nespal som, necítil som sa dobre.
Nastúpil som na ďalšie auto a tri dni som nevidel svetlo. Bol tam chaos a zlá atmosféra. Želal som si, aby som bol
mŕtvy. Po troch dňoch mi povedali, že som v jednom z najväčších miest Európy. Bol som unavený a nevedel som,
čo mám robiť. Prevádzač ma nasmeroval na imigračný úrad a nechal ma samého. Požiadal som o azyl, správali sa
ku mne úctivo.”
Zdroj: Príručka pre učiteľov „nielen čísla“ učebná pomôcka o migrácii a azyle v Európe – http://bit.ly/UNHCR-prirucka.

✄
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✄

PRÍLOHA Č. 3
PRÍBEH D
„Keď sme sa spoznali, vedela som len veľmi málo po slovensky, no snažila som sa jazyk naučiť, keďže som na
Slovensku chcela študovať. Dnes, keď zdvihnem telefón, tak si ma mýlia so svokrou, úplne som od nej pochytila
prízvuk. Som na to veľmi hrdá, lebo slovenčina je naozaj ťažký jazyk. Nemali sme s manželom vôbec problém
zvyknúť si na seba, mne sa páči kultúra na Slovensku a jemu tá naša. Rodina a priatelia nás prijali bez problémov,
všetci sa tešili. Horšie to ale bolo s okolím, veľakrát na nás ľudia nepekne pozerali. Na Slovensku sme žili štyri roky,
teraz žijeme v Anglicku. Keď sme žili na Slovensku, boli sme spokojní, ale teraz sa na veci pozeráme z iného pohľadu a vidíme, čo všetko by sa mohlo zmeniť k lepšiemu. Raz som na Slovensku nakupovala v potravinách a zrazu
počujem: „Nechytajte to pečivo tými čiernymi rukami!“ Je to diagnóza? Viem sa nad to celé povzniesť a pochopiť
to. Slováci dlhé desaťročia nemali možnosť spoznávať iné kultúry. V Británii sa na školách učí o kultúrach rôznych
národov, organizujú sa pravidelné stretnutia a programy predstavujúce rôzne kultúry. Anglicko je krajina maximálne
tolerantná, akceptujú kultúry také, aké sú.”

✄

Zdroj: Gallová Kriglerová E., Vylitová R.: Metodická príručka pre multikultúrnu výchovu, Migranti, Nadácia Milana Šimečku, 2007,
s. 179 – http://bit.ly/nms-5.

PRÍBEH E
Po dni plnom práce a po dvanástich hodinách neustálej spoločnosti si Zuzana konečne môže oddýchnuť vo svojej
posteli v izbe, ktorá predtým patrila dcére jej zamestnávateľa. Keď tu sedí takto sama, cíti sa osamelá. Myšlienkami
sa ocitá na Slovensku, pri svojom dospievajúcom synovi Vladkovi, svojom manželovi a dospelej dcére. Vladko jej
každý deň posiela správy na mobil a keď sa ozve jedno zazvonenie telefónu, znamená to, že na Zuzanu spomína
jej dcéra, ktorá pracuje ako servírka v Rimini. Zuzana pracuje v Rakúsku ako ošetrovateľka. Štrnásť dní bez prestávky býva u svojho pacienta, staršieho muža trpiaceho Parkinsonovou chorobou, o ktorého sa stará nepretržite 24
hodín, sedem dní v týždni. Po 14-dennej zmene má dva týždne voľno, ktoré vždy trávi na Slovensku so svojou
rodinou. Keď jej voľno skončí, vracia sa naspäť k svojej práci. Za dva týždne si v Rakúsku zarobí dvakrát toľko, ako
bol jej mesačný príjem na Slovensku, kde mala pri dvanásťhodinovej zmene na starosti 30 pacientov. Prácou
v Rakúsku sa Zuzana stala hlavnou živiteľkou rodiny. Aj keď jej mama doma pomáha s množstvom práce, kým je
v Rakúsku, zabezpečenie domácnosti zostáva stále na Zuzaniných pleciach.

✄

Zdroj: Gallová Kriglerová E., Vylitová R.: Metodická príručka pre multikultúrnu výchovu, Migranti, Nadácia Milana Šimečku, 2007,
s. 178 – http://bit.ly/nms-5.

PRÍBEH F
Kusha, aktivista na ostrove Lesbos, pred pár mesiacmi dostal azyl v Grécku, po dlhých siedmich rokoch od momentu, kedy sa rozhodol opustil svoj rodný Irán. Dôvodov k svojmu rozhodnutiu mal vtedy 22-ročný Kusha viacero
– vždy bol kritický voči režimu a neskôr sa rozhodol konvertovať na kresťanstvo, čo je v Iráne považované za jeden
z najzávažnejších trestných činov. Keby zostal, bolo by len otázkou času, kedy by bol perzekvovaný.
Jeho pôvodná myšlienka usadiť sa v Arménsku skončila v tureckom väzení, kde strávil osem mesiacov za pokus
o prekročenie hranice s falošným pasom. Úspešný prechod rieky Evros na turecko-gréckej hranici za pomoci prevádzačov bol však len začiatkom mnohoročných peripetií s úradmi a neexistujúcim azylovým systémom.
Dnes už vďaka pomoci známych právnikov patrí medzi pár šťastných, ktorým bol azyl udelený a začína si budovať
nový život. Prácu si v krízou zmietanej zemi – navyše ako cudzinec – ešte nenašiel. „Nežiadam veľa, prajem si len
byť v bezpečí a rešpektovaný, ako každý človek.“
Na otázku, či by niečo zmenil, odpovedá, že by nehovoril tak otvorene o svojej viere a kritike politického systému
v svojej krajine. Paradoxné je, že „západné“ štáty na jednej strane podporujú opozíciu v neslobodných krajinách
a na druhej strane potom odmietajú pomôcť tým, ktorí mali odvahu prehovoriť. Bez vidiny tejto skutočnej podpory
ale bude týchto statočných ubúdať a skutočná zmena nikdy nepríde.

✄

Zdroj: Amnesty International Slovensko – http://bit.ly/amnesty-sk.
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2. práca nie je hra
Anotácia:

Obsahový štandard:

Témou tejto aktivity je detská
práca. Žiaci si ujasnia jej možné
príčiny a budú diskutovať o tom,
prečo by mala byť zakázaná.
Na príklade krajín, kde je detská
práca stále prítomná, budú
riešiť jej možné dôsledky. Sami
žiaci potom navrhnú konkrétne
riešenia pre rodičov detí,
zamestnávateľov a vlády.

Detská práca.

Odporúčaný ročník:

Pomôcky:

1. ročník SŠ.

Nastrihaná kópia pracovného
listu č. 1 – dopravné značky
so znením otázok, flipchartový
alebo baliaci papier – 1 kus,
perá alebo (ideálne) fixky
do každej skupiny, papierová
lepiaca páska 1 kus, projektor,

Tematický celok:
Globálne témy vo svete.

Téma:
Globálne problémy vo svete.

Výkonový štandard:
Dokážu si uvedomiť možnosti
eliminácie dôsledkov
pôsobenia globálnych
problémov.

Čas:
40 minút.
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počítač, audio aparatúra –
v prípade, ak chcete prehrať
video z evokačnej časti
(odporúčané).

Ciele:

• vymedziť možné príčiny
detskej práce;
• uviesť možné dôsledky
detskej práce;
• navrhnúť možnosti eliminácie
detskej práce a pomoci
deťom a rodinám, ktoré sú
nútené posielať deti pracovať.

Postup:
10 MIN.

EVOKÁCIA:

1. Jednu stenu v triede označte nápisom „úplne súhlasím“. Stenu na opačnom konci
triedy naopak nápisom „rozhodne nesúhlasím“. Vyzvite žiakov, aby sa postavili do uličky
medzi lavicami.

2. Uistite sa, že každý žiak rozumie princípu metódy názorovej škály, v ktorom sa jednotliví

žiaci stavajú medzi dva extrémne postoje na neviditeľnej škále. Čím bližšie sa žiak postaví k stene s nápisom úplne súhlasím, tým viac dáva najavo svoj súhlas s tvrdením,
ku ktorému sa má postojovo vyjadriť.

3. Postupne prečítajte žiakom tvrdenia uvedené nižšie, prípadne si z nich vyberte len nie-

ktoré. Vždy po rozostavení sa žiakov na škále, vyzvite niekoľkých (najlepšie postojovo
odlišných), aby svoj postoj v krátkosti vysvetlili. Ak chce ľubovoľný žiak pridať svoj názor
do diskusie, má právo prihlásiť sa a dostať slovo.
Príklad tvrdení k názorovej škále:
ȫȫ Deti do 15 rokov by nemali v žiadnom prípade a nikde na svete pracovať.
ȫȫ Ak deti v chudobných krajinách navštevujú školu, súhlasím s tým, že vo voľnom čase
môžu pracovať, aby finančne pomohli svojej rodine.
ȫȫ Pokiaľ dieťa pomáha živiť rodinu, nemusí chodiť do školy.

4. V závere vyzvite žiakov otázkou „O čom sa asi budeme dnes rozprávať?“ na identifikáciu
témy vyučovacej hodiny, ktorou je detská práca.
Alternatíva:
1B. V prípade možnosti použiť dataprojektor a pripojenie na internet je možné
začať vyučovaciu hodinu pustením videa „Zóny bez dětské práce“. Video nájdete
pod týmto pojmom v internetovom vyhľadávači alebo na http://bit.ly/detska-praca
(odporúčame pustiť do 8:30 minút – doba trvania celého dokumentu je 12 minút).
2B. Po pozretí si videa sa žiakov opýtajte na ich momentálne asociácie k dokumentárnemu filmu položením nasledovných otázok:
ȫȫ Čo ste sa dozvedeli?
ȫȫ Ako ste sa cítili?
3B. V závere vyzvite žiakov otázkou „O čom sa asi budeme dnes rozprávať?“ na
identifikáciu témy vyučovacej hodiny, ktorou je detská práca.
Video ponúka ďalšie námety na zamyslenie, ktoré môžete využiť na nasledujúcej
hodine, napríklad:
ȫȫ Ako je to s našimi jazykovými znalosťami?
ȫȫ Ako je možné, že deti v africkej krajine hovoria na kameru plynule po anglicky
a my máme často problém naučiť sa poriadne čo i len jeden cudzí jazyk?
ȫȫ Aké sú naše školy v porovnaní s tými v rozvojových krajinách?
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20 MIN.

UVEDOMENIE:

5.
6.

7.
8.

9.

Účastníkov rozdeľte do 5 skupín.
Každá skupina si vylosuje jeden druh dopravnej značky (pracovný list č. 1). Podľa
toho, ktorý druh dopravnej značky si skupina vylosuje, dostane pracovný list, na
ktorom bude zvýrazňovačom vyznačená ich dopravná značka a znenie otázky, úlohy.
(Súčasne dostanú pracovný list so všetkými značkami, nakoľko pri prezentácii ostatných skupín si budú môcť pozrieť zadanie iných skupín a rýchlejšie na neskoršie
výstupy reagovať.)
Úlohou každej skupiny bude napísať na papier alebo do príslušnej dopravnej značky
odpovede na otázky a úlohy. Na vypracovanie stanovte čas 5 minút.
Po vypracovaní úlohy jednotliví zástupcovia skupín postupne prilepia svoje dopravné značky na flipchartový alebo baliaci papier, ktorý počas práce skupín prilepte na
stenu alebo tabuľu. (Podľa uváženia môžete vypracované úlohy skupín lepiť priamo
na tabuľu alebo stenu.)
Popísané papiere nechajte žiakov vylepiť v triede (s použitím papierovej lepiacej
pásky). Všetkým žiakom dajte čas na to, aby si tieto papiere pozreli a prípadne diskutovali o obsahu s ich autormi.
Alternatíva:
Hovorcovia skupín budú postupne prezentovať výsledky práce svojej skupiny podľa
jednotlivých dopravných značiek. Členov ostatných skupín povzbuďte, aby doplnili
informácie a prezentovali svoje nápady k danej dopravnej značke a jej otázke.

10 MIN.

REFLEXIA:

10. Pokračujte riadenou diskusiou:
ȫȫ Prečo podľa vás deti vo svete pracujú?
ȫȫ Prečo je podľa vás ťažké nájsť riešenie problematiky detskej práce?
ȫȫ Na ktorom kontinente, resp. v ktorom regióne alebo štáte je podľa vás detská
práca najrozšírenejšia? Prečo?
ȫȫ Ako je podľa vás poznačený osud detí, ktoré musia v detstve pracovať?
ȫȫ Môžeme my na Slovensku nejakou formou zasiahnuť a pomôcť deťom, ktoré
musia pracovať? Ako? Uveďte konkrétne riešenia.

i

INFORMÁCIA PRE VÁS

O práci detí v SR:
Práca fyzickej osoby vo veku do 15 rokov alebo práca fyzickej osoby staršej ako 15 rokov
do skončenia povinnej školskej dochádzky je u nás zakázaná. Tieto fyzické osoby môžu
vykonávať ľahké práce, ktoré neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ich ďalší vývoj alebo
školskú dochádzku len pri:
a) účinkovaní alebo spoluúčinkovaní na kultúrnych predstaveniach a umeleckých predstaveniach,
b) športových podujatiach,
c) reklamných činnostiach.
Výkon ľahkých prác povoľuje na žiadosť zamestnávateľa príslušný inšpektorát práce.
V povolení sa určí počet hodín a podmienky, za ktorých sa ľahké práce môžu vykonávať.
Príslušný inšpektorát práce odoberie povolenie, ak podmienky povolenia nie sú dodržiavané.
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PRACOVNÝ LIST Č. 1

dopravné značky

Zákazová značka
Uveďte dôvody, pre ktoré by mala byť práca detí vo svete zakázaná.

Výstražná značka
Na čo by mali dať pozor vlády krajín, v ktorých existuje práca detí?
Aké dôsledky má práca detí pre deti, rodiny a celú spoločnosť?

Informatívna značka
Informujte spolužiakov a verejnosť o vašich návrhoch možností
eliminácie detskej práce. Uveďte dôsledky detskej práce.

Značka upravujúca prednosť v jazde
Čo by malo mať prednosť pri riešení celosvetového problému –
„detská práca“?
Navrhnite postupnosť prvých 4 krokov riešenia daného problému
vo svete a svoje poradie zdôvodnite.

Príkazová značka
Čo by ste prikázali rodičom, zamestnávateľom a čo vládam krajín
pri riešení problematiky detskej práce? Uveďte aspoň 3 príkazy.
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3. skladačka
Anotácia:
Žiaci sa v aktivite dozvedia
o príbehu Malaly Yousafzai,
ochrankyni ľudských práv
a najmladšej nositeľke Nobelovej ceny i o tom, prečo je
vzdelanie dôležité pre všetky
deti na svete. Pomocou myšlienkovej mapy sa pokúsia
identifikovať príčiny, dôsledky
a riešenia problému vzdelávania
dievčat v Pakistane.

Výkonový štandard:

•p
 oznať dokumenty
zakotvujúce ľudské práva;
•o
 bhájiť svoje práva,
rešpektovať ľudské práva
iných ľudí a poznať spôsob
osobného angažovania sa
proti ich porušovaniu.

Čas:
45 minút.

Pomôcky:
Odporúčaný ročník:
2. ročník SŠ.

Tematický celok:
Občan a štát.

Obsahový štandard:
Ľudské práva, dokumenty,
systém ochrany ľudských práv,
práva dieťaťa.

5 kusov textu opisujúceho
udalosť súvisiacu s postavou
na fotografii (Príloha č. 1),
5 kusov rozstrihanej fotografie
ochrancu ľudských práv (Príloha
č. 2), 5 kusov pracovných listov
PRÍČINY, DÔSLEDKY, RIEŠENIA
(Príloha č. 3) – nie je nutné,
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5 kusov baliaceho papiera,
5 kusov lepidla, nožnice,
fixky – do 20 kusov.

Ciele:

• uvedomiť si vlastnú zodpovednosť za seba a vnímať
svoju úlohu vo svete;
• zapojiť sa do zmysluplnej
jednoduchej aktivity, činnosti,
ktorá môže priniesť reálne
zmeny na lokálnej i globálnej
úrovni;
• poznať príčiny a dôsledky
najdôležitejších globálnych
problémov.

Postup:
10 MIN.

EVOKÁCIA:

1. Žiakov rozdeľte do 5 skupín. Zabezpečte, aby skupiny sedeli pri stole, na ktorom budú
pracovať s materiálom.

2. Keď sú usadení, každej skupine dajte text (Príloha č. 1), obálku s rovnakou rozstrihanou
fotografiou (Príloha č. 2) a fixky.

3. Počas zrozumiteľného čítania textu o postave majú žiaci za úlohu správne zložiť skla-

dačku fotografie a nalepiť ju na baliaci papier. Prácu si môžu rozdeliť tak, že niektorí
v skupine skladajú fotografiu, iní k nej súbežne pripisujú fakty zachytené z čítaného
textu. Nie je problém, ak fotografia nie je poskladaná a nalepená úplne správne.

4. Vyzvite žiakov, aby napísali nad fotografiu PROBLÉM, ktorý počas počúvania definovali.

Ten môžu vyjadriť jednoslovným i viacslovným pomenovaním tak, aby vyjadrili jeho
podstatu.

25 MIN.

UVEDOMENIE:
Žiaci sú oboznámení s príbehom.

5. Dajte každej skupine pracovný list PRÍČINY, DÔSLEDKY, RIEŠENIA (Príloha č. 3).
6. Diskutujte so žiakmi o pojmoch, ktoré nájdu v pracovnom liste. Overte si, či pojmom

rozumejú. Jednotlivé časti rozstrihajú na samostatné pojmy. Ak nesúhlasia so zaradením pojmu do kategórie PRÍČINY, DOSLEDKY, RIEŠENIA, môžu ich vymeniť a v reflexii
argumentovať, prečo tak urobili. Príčiny, dôsledky a riešenia sa týkajú definovaného
problému v evokácii. V prílohe sú uvedené i príklady príčin a dôsledkov.
Alternatíva
Žiakom prílohu č. 3 nedávajte, nechajte ich samých vytvoriť všetky pojmy.

7.
i

Skupinám, alebo ich zástupcom vysvetlite, ako môžu tvoriť pojmovú mapu. Poverte
ich, aby prácu v skupine organizovali sami. Vedúcich skupín sú žiaci schopní vybrať
okamžite.
INFORMÁCIE PRE VÁS

Pojmové mapovanie je technika používaná k znázorneniu väzieb medzi rôznymi pojmami.
Pojmová mapa je diagram ukazujúci vzťahy medzi pojmami. Pojmy sú spojené popísanými
spojnicami a vytvárajú štruktúru rozvetvujúcu sa smerom nadol. Vzťah medzi pojmami je
vyjadrený práve pomocou popisov väzieb, napr. „spôsobuje rast“, „prispieva k“ atď.
Skupiny samostatne vytvárajú z poskytnutých pracovných listov pojmovú mapu na baliaci papier. Slová vystrihujú a kombinujú. Je to príprava dokumentu, ktorým v reflexii vysvetlia
logické väzby objasňujúce globálnu tému prezentovanú konkrétnou osobou na fotografii.
Forma pojmovej mapy nie je daná, je ponechaná na kreativite jednotlivých skupín.

8. Definitívnu podobu pojmovej mapy nakoniec žiaci prilepia na baliaci papier.
9. Príklad na prípravu pojmovej mapy:
ȫȫ Doplňte tabuľku príčin, dôsledkov a riešení podľa návrhov v skupine.
ȫȫ Pracujte s vytvorenými pojmami a časti poskladajte na papier podľa vašej logickej
súvislosti, diskutujte o poradí a usporiadaní pojmov.
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Problém/Téma

Príčiny

Riešenia

Dôsledky

10. Žiaci v skupinách prezentujú svoju pojmovú mapu pred celou triedou. Po krátkej pre-

zentácii majú zvyšné skupiny priestor (cca 1 minúta) na vlastné otázky či podnetné
pripomienky.
Aby ste stihli reflexiu, odporúčame prezentácie vo vhodnom momente citlivo prerušiť.

10 MIN.

REFLEXIA:

11. So žiakmi diskutujte:
ȫȫ Aký význam malo konanie jednotlivca, v tomto prípade dokonca mladého dievčaťa?
ȫȫ Aký konkrétny pocit vo vás konanie Malaly vyvolalo? Prečo?
ȫȫ Čo by ste v pozícii Malaly urobili vy? Aký typ angažovania sa by ste zvolili?
Nemali by ste strach?
ȫȫ Prečo majú aj u nás ľudia strach osobne sa angažovať pre verejný prospech,
hoci im nehrozí to, čo Malale? Máte aj vlastnú skúsenosť s tým, že ste chceli
konať, ale premohol vás strach? Dokázali ste takýto strach niekedy prekonať?
ȫȫ Čo môže urobiť každý z nás, aby pomohol dievčatám na celom svete získať
prístup k vzdelaniu?
Alternatíva
Nechajte na žiakoch, aby správne rozlíšili, čo je problém, príčina, dôsledok
a riešenia.
Prezentácie v papierovej forme žiaci nalepia na dobre viditeľné miesto v triede
a ponechajú ich zverejnené minimálne po dobu 1 týždňa na doznievanie témy.
Príklad Malaly je len ilustratívny, podobne môžete pracovať s akýmkoľvek príbehom, osudom (ideálne mladého) jednotlivca, ktorý uznáte za inšpiratívny, hodný
nasledovania a príťažlivý pre žiakov.
Zdroje:
Belgeonne, C., Globální dimenze ve výuce, str. 9,
ISBN – 978-1-89818-59-3 ISBN – 978-1-89818-59-3
Belgeonne, C., Globální dimenze ve výuce, str. 16,
ISBN – 978-1-89818-59-3 ISBN – 978-1-89818-59-3
cs.wikipedia.org/wiki/Pojmova-mapa
www.mladez.sk, text o Malale – http://mladez.sk/2013/07/11/den-s-malalou-yousafzai/
www.globaleducationfirst.org – http://www.globaleducationfirst.org/malaladay.html
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PRÍLOHA Č. 1

príbeh „pero je
silnejšie ako meč”
Malala žila v Pakistane pod nadvládou hnutia Talibanu a od roku 2009 prinášala reportáže o bežnom živote
miestnych pre BBC (britská rozhlasová a televízna spoločnosť). Otvorene kritizovala Taliban a hovorila o potrebe vzdelávať dievčatá, ktoré trpeli pod militantným režimom a jeho útokmi na dievčenské školy. Mladé dievča
sa tak stalo hlasom detí, ktorým je znemožnené učiť sa. V októbri 2012 sa kvôli svojej aktivite stala obeťou
pokusu o atentát hnutím Talibanu, ktorý našťastie prežila. Po dlhom zotavovaní, práve v deň svojich 16. narodenín, predniesla svoju prvú verejnú reč od útoku, priamo v centrále Organizácie spojených národov (OSN).
Hovorila o požiadavkách mladých ľudí na vzdelanie, ktoré vyjadrili v otvorených internetových diskusiách.
Svojimi myšlienkami natoľko ovplyvnila svet, že v roku 2014 sa stala spoludržiteľkou Nobelovej ceny za mier.
Jej príhovor a symbolický „Malaladay” (deň Malaly) bol dôležitým krokom k posilneniu debaty o potrebe
vzdelávania. Ani dnes nemajú milióny detí prístup k základnému vzdelaniu. Tento deň bol príležitosťou poukázať na významnú úlohu, ktorú mladí ľudia zohrávajú v snahe o dostupnosť vzdelania pre všetkých.
Prečo je ale vzdelávanie také dôležité? Základné vzdelanie ani dnes nie je dostupné množstvu dievčat i chlapcom, a to najmä v chudobnejších krajinách. Práve vzdelanie je výrazným faktorom v boji proti chudobe, hladu
či chorobám. Každý ďalší rok budúcej matky v škole znižuje riziko úmrtia novorodenca o 5 až 10 %. Každý
rok školskej dochádzky navyše zvyšuje individuálny príjem takýchto ľudí v dospelosti o 10 %, pri ženách až
do 20 %.
Schopnosť čítať a písať, ktorá je pre nás samozrejmá, má naozaj silu vytvoriť lepší svet. Začať možno práve
tým, že budeme o tejto téme hovoriť a sledovať ju.

PRÍLOHA Č. 2

Zdroj obrázku: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Malala_Yousafzai_par_Claude_Truong-Ngoc_
novembre_2013.jpg.
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PRÍLOHA Č. 3
Príčiny problému
chýbajúca demokracia

chudoba

Dôsledky problému
konflikty

prehĺbenie chudoby

Riešenia problému

✄
Príčiny problému
chýbajúca demokracia

chudoba

Dôsledky problému
konflikty

prehĺbenie chudoby

Riešenia problému
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4. piktogramy
Anotácia:

Obsahový štandard:

Žiaci sa v tejto aktivite naučia,
ako funguje komunikácia bez
slov. Zistia, aký význam majú
piktogramy ako spôsob interkultúrnej komunikácie. Pokúsia
sa určiť význam piktogramov
a priradia k nim osobitné
globálne témy. Na začiatku
hodiny si tiež sami vyskúšajú komunikovať bez slov.

Medziľudská komunikácia,
socializácia, ľudské práva.

Výkonový štandard:

•o
 vládať svoje práva i práva
iných;
• a dekvátne veku slovne
verbalizovať opis procesu
socializácie ľudskej bytosti.

Čas:
Odporúčaný ročník:

45 minút.

2. ročník SŠ.

Pomôcky:
Tematický celok:
Sociálne vzťahy
v spoločnosti.

4 – 5 kusov kópii pracovných
listov Labyrint (Príloha č. 1),
4 – 5 kusov kópii pracovných
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listov Piktogramy (Príloha č. 2),
počet fixiek (alebo písacích
potrieb) podľa počtu žiakov
v triede, 4 – 5 kusov papierov
formátu A4 (alebo iný formát).

Ciele:

•o
 bjasniť pomocou jednoduchých logických argumentov vzájomnú závislosť
a prepojenosť rôznych oblastí
sveta a rôznych dimenzií
spoločenského rozvoja;
•d
 emonštrovať konkrétnymi
príkladmi vlastné porozumenie žiaka, že ľudia majú
odlišné hodnoty, postoje
a predstavy.

Postup:
10 MIN.

EVOKÁCIA:
Labyrint

1. Žiakov rozdeľte do skupín po 4 až 5.
2. Každej skupine dajte jeden pracovný list Labyrint (Príloha č. 1) a fixku.
3. Žiaci v skupine spoločne mlčky držia jednu fixku a snažia sa nájsť správnu cestu

v labyrinte. Upozornite žiakov, že nejde o víťazstvo, ale o prežitie pocitov spolupráce
a spolurozhodovania. Skupina, ktorá dosiahla cieľ, signalizuje splnenie úlohy krátkym
zdvihnutím rúk a opätovne (mlčky) čaká na ostatných.

4. Po prekonaní labyrintu poslednou skupinou urobte „zahrievaciu“ aktivitu otázkami:
ȫȫ Ako ste prežívali spoločnú cestu?
ȫȫ Ako ste komunikovali?
ȫȫ Spojil vás jeden spoločný cieľ? Prečo áno/nie?
25 MIN.

UVEDOMENIE:
Piktogramy a Globálne témy

5. Zástupcom každej skupiny dajte jeden pracovný list s napísanou jednou konkrétnou

globálnou témou a s piktogramami (Príloha č. 2), čistý papier A4 na prekreslenie piktogramov a fixky pre ostatných členov skupiny.
Výber globálnych tém:

ȫȫ Politická moc, demokracia a ľudské práva
ȫȫ Mier a konflikt
ȫȫ Migrácia
ȫȫ Rozmanitosť a medzikultúrne vzťahy
ȫȫ Zdravie a blahobyt

6. Spýtajte sa žiakov, čo to podľa nich piktogramy sú (ako by ich definovali) a aké typické
a často používané piktogramy poznajú?

Objasnite, že piktogramy sú tiež cestou, ako ľudia spoločne, bez ohľadu na kultúrne
pozadie, predsudky komunikujú.

7.

Žiaci nahlas interpretujú, ako piktogramy vnímajú, napríklad obrázok obálky reprezentuje e-mailovú správu a pod. Skupina si premyslí, ktoré piktogramy si vyberie a z akého
dôvodu. Čas na premýšľanie a diskusiu v skupine je cca 3 – 4 minúty.

8. Žiaci prekreslia vybraných 5 piktogramov z pracovného listu, ktoré charakterizujú ich
vybranú globálnu tému. Na jeden papier môžu kresliť naraz viacerí.
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9.

Pripravia krátke zdôvodnenie skupinového výberu piktogramov s pomocou odborných pojmov, ktoré počas ich premýšľania a výberu napíšte na tabuľu:
ȫȫ socializácia;
ȫȫ sociálne roly;
ȫȫ kultúrne odlišnosti;
ȫȫ predsudky;
ȫȫ spoločenský rozvoj;
ȫȫ prepojenosť sveta.

10. Žiaci v skupinách postupne prezentujú svoje piktogramy.
10 MIN.

REFLEXIA:

11. Spoločne so žiakmi diskutujte:
ȫȫ Ktoré piktogramy ste použili viacerí alebo všetci?
ȫȫ Čo majú spoločné všetky vaše čiastkové problémy?
ȫȫ Z vlastnej skúsenosti, akými spôsobmi ste už komunikovali s niekým, s kým ste
sa nedokázali dorozumieť jedným jazykom, alebo verbálne?
ȫȫ Prečo sme, podľa vás, v súvislosti s globálnymi témami použili motív labyrintu?
Alternatíva:
Môžete použiť rôzne typy labyrintov (použiť môžete napr. www.mazegenerator.net)
i piktogramov.
Tému môžete vopred vpísať do pracovného listu, žiaci si ju môžu i náhodne
vyžrebovať a vy im ju len nadiktujete.
Jednotlivé prezentácie môžete (vy alebo žiak) po odznení komentárov priebežne pripínať na nástenku.
Zdroje:
Babják, A.: Kuchárka pre animátora. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Bratislava
2001, ISBN 80 – 968561-0-3 metodika
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PRÍLOHA Č. 1

labyrint

Zdroj: http://www.mazegenerator.net/
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PRÍLOHA Č. 2

piktogramy

Zdroj: Shutterstock fotografie
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5. múr chudoby

Anotácia:

Tematický celok:

Pomôcky:

Žiaci sa v tejto aktivite zoznámia
s konceptom chudoby. Sami sa
pokúsia nájsť príčiny chudoby
a definovať jej následky. Zistia,
aké ďalšie problémy sa k chudobe viažu a prostredníctvom
diskusie si uvedomia rozdiel
medzi relatívnou a absolútnou
chudobou.

Globálne témy v dnešnom
svete.

tabuľa, krieda, flipchartový
alebo baliaci papier, fixky –
pre každú skupinu 1 kus,
lepiaca páska, pracovný list
„múr“ – pre každú skupinu
jeden a jeden pre učiteľa
vo formáte A3.

Obsahový štandard:
Chudoba.

Výkonový štandard:
Uviesť príklady na súvislosti
medzi globálnymi problémami
a nami (ako sa nás dotýkajú).

Odporúčaný ročník:
2. ročník SOŠ (spoločenskovedný
seminár – gymnázium alebo
multikultúrna výchova).

Čas:
45 minút.
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Ciele:

• poznať príčiny a dôsledky
chudoby;
• uvedomiť si vlastné vnímanie
pojmu chudoba a aj to, ako
ho vnímajú ostatní;
• podporiť schopnosť formulovať a prezentovať svoj názor.

Postup:
5 MIN.

EVOKÁCIA:

1. Do stredu tabule, resp. na flipchartový alebo baliaci papier nakreslite alebo nalepte múr prekopírovaný z prílohy alebo prekreslený na formát A3. Označte ho pojmom „Múr chudoby“.

2. Úlohou žiakov je spontánne diktovať asociácie na daný pojem, ktoré následne zapíšte
do jednotlivých tehličiek múru. Možné asociácie: nezamestnanosť, choroby, hlad, nevzdelanosť, slamy (chudobné predmestia), humanitárna pomoc...

25 MIN.

UVEDOMENIE:
Prvá úloha – definícia chudoby

3. Prvou úlohou skupín je v časovom limite 2 – 3 minút sformulovať definíciu poj-

mu „chudoba“. Vysvetlite žiakom pojem definícia: „Definícia je vymedzenie pojmu,
výmer, presný opis“.

4. Keď budú skupiny hotové, spojte dve a dve skupiny spolu. Ich úlohou je spoločne vy-

tvoriť alebo dohodnúť sa v časovom limite 2 – 3 minút na spoločnej definícii chudoby,
ktorú následne zástupca každej novovytvorenej skupiny zapíše na (flipchartový) papier
a prezentuje pred ostatnými.

Druhá úloha – príčiny a dôsledky chudoby

5. Rozdeľte žiakov do štyroch skupín. Každej skupine dajte pracovný list „Múr“ nakreslený
alebo prekopírovaný.

6. Úlohou skupín je v časovom limite 5 minút uviesť príčiny a dôsledky chudoby. Polovici
skupín oznámte, že ich úlohou je uviesť možné príčiny a úlohou druhej polovice skupín
je uviesť možné dôsledky chudoby. Pojmy zapisujte na papier alebo do tehiel múru.

7.
15 MIN.

Vyzvite skupiny, aby si každá vybrala svojich hovorcov (alebo hovorcu). Tí prezentujú
výsledky svojej skupiny. Papiere (príčiny a dôsledky) prilepia k múru chudoby na tabuľu. Príčiny na ľavú stranu, dôsledky na pravú stranu múru.

REFLEXIA:
Ďalej pokračujte diskusiou nezávisle na vytvorených skupinách:
ȫȫ Čo ste si uvedomili?
ȫȫ Kto je chudobný a kto bohatý?
ȫȫ Cítili ste sa niekedy chudobní? Kedy?
ȫȫ Čo by sa muselo vo vašom živote stať, aby ste sa stali chudobní?
ȫȫ Môže mať pocit chudoby bežný človek, ak žije v prostredí mimoriadne solventných ľudí?
ȫȫ Prečo sú podľa vás niektoré krajiny bohaté a niektoré chudobné?
ȫȫ Myslíte si, že by bohatšie krajiny (vrátane Slovenska) mali pomáhať chudobnejším?
ȫȫ Môžeme nejako pomôcť chudobným na Slovensku a ľuďom žijúcim v chudobných krajinách? Ako? Uveďte konkrétne príklady.

i

INFORMÁCIE PRE VÁS

Pojem chudoba je vysvetlený v slovníku pojmov.
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PRÍLOHA
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6. globálna škola hrou
Anotácia:

Obsahový štandard:

Žiaci v tejto aktivite vytvoria
model globálnej školy, kde
sa učia predmety, ktoré majú
rozvíjať kompetencie, ktoré
sú potrebné v dnešnom
čoraz globalizovanejšom
svete. Svoje návrhy potom
žiaci porovnajú s tým, čo sa
v skutočnosti v školách učí
a pomocou jednoduchých
logických argumentov si
objasnia vzájomnú závislosť
a prepojenosť rôznych oblastí
sveta. Zvláštny dôraz sa
v aktivite kladie na Všeobecnú
deklaráciu ľudských práv.

Osobnosť, identita, motívy
a postoje, učenie, duševná
hygiena, zdravie, stres.

Výkonový štandard:

•p
 orovnať rôzne metódy
učenia, uplatniť zásady
duševnej hygieny;
•u
 viesť vhodné spôsoby
vyrovnávania sa s náročnými
životnými skúsenosťami;
• v yužiť získané poznatky pri
odôvodnení voľby profesijnej
orientácie.

Čas:
45 minút.

Odporúčaný ročník:
2. ročník SŠ.

Pomôcky:

Tematický celok:

Pracovný list č. 1 (jeden kus
pre každú dvojicu v triede),
pracovný list č. 2 – 4 kusy,

Človek ako jedinec.

fixky pre každého žiaka podľa
ich aktuálneho počtu v triede,
4 kusy baliaceho papiera,
1 balenie úzkej maliarskej
(papierovej) pásky.
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Ciele:

•o
 bjasniť pomocou jednoduchých logických argumentov vzájomnú závislosť
a prepojenosť rôznych
oblastí sveta;
•o
 bjasniť pomocou jednoduchých logických argumentov rôzne dimenzie
spoločenského rozvoja
v prostredí školy.

Postup:
10 MIN.

EVOKÁCIA:
Tichá debata

1.
2.
3.

Oznámte žiakom, že najbližších niekoľko minút musia všetko robiť v absolútnej tichosti.
Rozpočítajte žiakov do štyroch skupín. Každá skupina sa postaví k jednému papieru.
Poverte dvoch žiakov, aby rozložili na 4 rôzne lavice vždy 1 baliaci papier a 4 kusy fixiek.
Na každý papier pred hodinou napíšte začiatok myšlienky (pozri nižšie). Členovia
skupín naraz na váš jasný pokyn „PÍSMO“ potichu dopisujú svoje pokračovanie myšlienky. Limit pre písanie do každej témy je 1 minúta (alebo 1 a pol minúty), potom
opäť dajte jasný pokyn „ZMENA“ na prechod skupín k ďalšiemu baliacemu papieru.
Povzbuďte žiakov, aby všetci vyjadrili svoj názor a niečo napísali.
Témy na papieroch:
ȫȫ Chcem zmeniť v škole to, že…
ȫȫ Včera (minulý týždeň) sa mi v škole podarilo…
ȫȫ Škola by so skutočným životom mohla byť lepšie prepojená tak, že…
ȫȫ Môj prvý školský deň si pamätám/nepamätám, lebo…

4.
5.
6.
20 MIN.

Vystriedajte všetky skupinky pri každej téme v jednom, vami určenom, smere. Všetci
žiaci sa v skupinách presúvajú na vaše pokyny spoločne.
Po vpísaní ich názorov žiakom oznámte, že si môžu sadnúť do lavíc na svoje pôvodné miesto. Na svoje miesto sa posadia až potom, keď vytvoria dvojicu a spoločne si
z vášho stola zoberú pracovný list č. 1.
Oznámte žiakom, že s vytvoreným materiálom na baliacich papieroch ešte budú na
hodine pracovať.

UVEDOMENIE:

7.
8.

9.

Vysvetlite žiakom princíp pracovného listu č. 1. Je rozdelený na 3 časti. Dve sú pracovné pre žiakov („Potrebujem“, „lebo chcem“), tretia je pomocná pri používaní pojmov
a zachovávaní ľudsko-právneho princípu.
Do kolónky „Predmet“ dopĺňajú názov predmetu (reálny alebo imaginárny). V kolónke
„lebo chcem…“ už sú pomocné formulácie, stačí predmet logicky pomenovať, do
nevyplnených kolóniek žiaci vpíšu kompetencie, o ktorých si myslia, že sú v živote
potrebné a doplnia i názov ich predmetu.
Úlohou žiakov bude vo dvojiciach vytvoriť vlastné (aj imaginárne) predmety, tému
i obsah učiva, ktoré považujú za nevyhnutné na to, aby boli v reálnom živote súčasného globalizovaného sveta prospešní, nielen napríklad finančne výborne ohodnotení.
(Dvojica v lavici pracuje spoločne.)
Pripomeňte, aby v ich predmetoch boli zahrnuté práva dieťaťa (moje práva – vychádzajúce z Deklarácie ľudských práv a Dohovoru o právach dieťaťa).

10. Počas samostatnej práce žiakov prilepte 4 popísané baliace papiere zo skupinovej
práce na viditeľné miesto na stene. Na 4 lavice položte 4 kusy pracovných listov č. 2.
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11. Vyzvite žiakov, aby si opäť našli svoju skupinu z evokačnej fázy a spoločne sa dohodli
a vytvorili imaginárnu školu na pracovnom liste č. 2.

V skupinách môžu debatovať, diskutovať tak, aby nepôsobili rušivo na ostatných. Musia sa v skupine dohodnúť, ktoré predmety vyberú zo svojich individuálnych pracovných listov aj s ich cieľom (napr.: predmet Spoločenský protokol – reálne rozoznať
vlastné spoločenské postavenie a status).
20 MIN.

REFLEXIA:

12. Zaujmite vhodnú pozíciu medzi žiakmi v triede a vyzvite skupiny, aby prezentovali
svoje imaginárne Globálne školy.

Nabádajte ich k hlbším úvahám a analýzam – napríklad pomocou nasledujúcich otázok:
ȫȫ Akú súvislosť vidíte medzi prvou tichou debatou a pracovným listom? (Pôvodný
laický pohľad a neskorší pokus o uvedomelé „odbornejšie“ pokusy zostaviť vhodnú škálu predmetov vzhľadom na realitu života.)
ȫȫ Rozumiete, prečo sa v našich školách učia práve súčasné predmety?
ȫȫ Ako vnímate pojmy európska a celosvetová škola?
ȫȫ Prečo sú uvádzané i práva z Deklarácie ľudských práv? (Prostredie školy musí
vždy zachovávať ľudské práva, žiaci ich môžu dešifrovať práve vo fáze tvorenia
vlastných predmetov i v reflexii.)
ȫȫ Zodpovedá ponuka predmetov vašej aktuálne navštevovanej školy realite? V ktorých predmetoch áno, v ktorých nie? Prečo?
ȫȫ Je ponuka vašej imaginárnej školy v predmetoch reálna?
ȫȫ Odpovedá na požiadavky života? Aké metódy učenia, formy vyučovania poznáte
a navrhujete uplatniť vo vašej škole? (Výklad, projektové vyučovanie, zážitkové
vyučovanie...)
ȫȫ Čo by v ponuke predmetov mali mať základné a stredné školy na rôznych kontinentoch? Prečo?
ȫȫ Akého absolventa potrebuje „produkovať” škola pre život na našej planéte? Prečo?
Alternatíva:
Premety v „Globálnej škole“ môžeme zostaviť podľa ponuky konkrétnej školy. Žiaci
môžu zmeniť „architektúru“ modelovej školy podľa vlastných predstáv, môžu dokresľovať okná, zariadenie.
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PRACOVNÝ LIST Č. 1
Potrebujem

lebo chcem...

Moje práva

Predmet

vedieť napísať príspevok na internetovú stránku, vedieť napísať
životopis, zahrať rolu – pracovný
pohovor

Všetci ľudia sa rodia slobodní
a sebe rovní v dôstojnosti
a právach.

Predmet

Každý má právo na život, slobodu
a osobnú bezpečnosť.

Predmet

Každý má právo na vzdelanie.
Vzdelanie je bezplatné aspoň
v začiatkoch a základných stupňoch. Základné vzdelanie má
byť povinné.

reálne rozoznať vlastné spoločenské postavenie a možnosti svojho
uplatnenia

Každý má právo na štátnu
príslušnosť.

Predmet

Každý má právo vlastniť majetok
ako sám, tak i spolu s inými.
Predmet

rozvinúť a uplatniť samostatnosť pri
logickom myslení a posilniť orientačné schopnosti

Každý má právo na slobodu
myslenia, svedomia a náboženstva.

Predmet

Predmet

Predmet

Nikto nesmie byť svojvoľne
zatknutý, zadržaný alebo vyhostený.

navrhnúť rozpočet v reálnej domácnosti, predložiť a zdôvodniť prebytok či schodok rozpočtu

prevziať zodpovednosť za osobné
rozhodnutia, ktoré budú mať vplyv
na budúcnosť

Nikto nesmie byť mučený
alebo podrobovaný krutému,
neľudskému, ponižujúcemu
zaobchádzaniu alebo trestu.
Muži aj ženy, hneď ako dosiahli
plnoletosť, majú právo bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodu
rasového, národnostného alebo
náboženského, uzatvárať zväzok
a založiť si rodinu.

Predmet

Každému je zaručená sloboda
pokojného zhromažďovania
a združovania.

Predmet

Každý má právo, aby sa zúčastnil
vlády svojej krajiny priamo
alebo prostredníctvom slobodne
volených zástupcov.

1.
2.
3.
4.
5.

vytvoriť zdravý, pozitívny vzťah
k zdraviu človeka

Pracovný list je rozdelený na 3 časti.
Dve sú pracovné („Potrebujem“, „lebo chcem“), tretia je pomocná a vychádza zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv.
Do kolónky „Predmet“ dopĺňajte názov predmetu (reálny alebo imaginárny).
V kolónke „lebo chcem“ už sú pomocné formulácie, stačí predmet logicky pomenovať.
Do nevyplnených kolóniek vpíšte kompetencie, zručnosti, o ktorých si myslíte, že sú v živote potrebné a doplňte i názov
ich predmetu.
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PRACOVNÝ LIST Č. 2

globálna škola

Predmet:

Predmet:

Predmet:

Predmet:

Predmet:

Predmet:

Predmet:

Predmet:

Predmet:

Predmet:

Predmet:

Predmet:
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7. pavučina
Anotácia:

Téma:

Žiaci tvoria zo špagátu pavučinu,
ktorá je príbehom súvislostí
z pojmov, ktoré žiaci dostanú
(s globálnou ale i lokálnou
tematikou). Žiaci si takto uvedomia, naučia sa – a vďaka
pavučine si aj vizuálne overia –
ako je svet vzájomne previazaný.
V reflexii spoločne diskutujú
o dôsledkoch tohto previazania
a zistia, čo konkrétne môžu
sami urobiť.

Vzácnosť zdrojov.

Obsahový štandard:
Problém vzácnosti.

Výkonový štandard:
Vysvetliť pojem vzácnosť.

Čas:
45 minút.

Pomôcky:
Veľké klbko pevného špagátu,
ktoré má na začiatku urobené
pevné očko; súbor pojmov
(príloha č. 1), každý pojem
na formáte A4; skopírovaný
záznamový hárok (príloha č. 2)
– cca 2 kusy, podľa počtu pojmov.

Odporúčaný ročník:
3. ročník gymnázia.

Tematický celok:
Základné ekonomické
problémy a ich riešenie.
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Postup:
10 MIN.

EVOKÁCIA:

1. Žiaci sa voľne prechádzajú po triede a na základe vašich pokynov vytvárajú „molekuly“
(postup popísaný na str. 5), ktoré sú zostavené z dvojíc, trojíc, štvoríc, pätíc. Po každom
vytvorení molekuly sa žiaci opäť voľne pohybujú, potom nasleduje ďalší pokyn na vytvorenie molekúl.
Pokyny na vytvorenie molekúl:
ȫȫ Vytvorte dvojice, ktoré si dnes ráno umývali zuby.
ȫȫ Vytvorte trojice, ktoré pri umývaní zubov nemali stále pustenú vodu.
ȫȫ Vytvorte štvorice, ktoré triedia odpad.
ȫȫ Vytvorte pätice, ktorých členovia pri akomkoľvek odchode z miestnosti vždy vypli
osvetlenie.
ȫȫ Vytvorte dvojice, ktoré majú alebo poznajú niekoho s vlastnou čističkou odpadových
vôd (pozn.: môžete použiť aj pojem kompostér, na základe vašich znalostí o prostredí,
v ktorom žijú vaši žiaci).

2. Zadajte posledný pokyn: Postavte sa do kruhu všetci tí, ktorí dnes pili vodu alebo akým-

koľvek spôsobom použili vodu. Vznikne tak kruh, v ktorom stoja všetci žiaci, postavte sa
do jeho stredu.

25 MIN.

UVEDOMENIE:
V prípade nepárneho počtu žiakov vyberte jedného, ktorý bude asistovať pri aktivite:
ȫȫ zapisuje pojmy a vety do záznamového hárku (príloha č. 2);
ȫȫ pomôže spolužiakom v prípade, keď klbko špagátu spadne alebo sa zamotá;
ȫȫ pozorne sleduje polohu žiakov a zmeny v pavučine.

3. Každý žiak si od vás vylosuje jeden pojem zo sady (príloha č. 1). Žiaci svoje vylosované
pojmy položia pred seba na zem tak, aby ich mohli čítať aj ostatní žiaci z kruhu.

4. Kým stojíte uprostred kruhu, ukážte žiakom klbko špagátu a oznámte im, že idú spolu

utkať pavučinu príbehu zo slov, ktoré sú na zemi. Žiakov vyzvite, aby postupne prečítali
svoje pojmy a zatiaľ si očko špagátu zaveste na ukazovák pravej ruky.

5. Následne zdvihnite pravú ruku s klbkom a oznámte, že pavučinu príbehu začínate vy
(učiteľ/ka) tým, že niekomu hodíte klbko. (Klbko hoďte tomu žiakovi, ktorý má pojem
„pitná voda“, čím zabezpečíte prepojenosť medzi evokáciou a uvedomením.) Prijímateľ
klbka si špagát obtočí okolo pása.

6. Následne žiak vymyslí vetu, ktorá bude obsahovať „vlastné“ slovo z papiera pred ním
a jedno slovo od iného spolužiaka, ale nie od spolužiaka, ktorý stojí vedľa neho. (Napríklad: „Kvôli globálnemu otepľovaniu môžu niektorí ľudia stratiť prístup k pitnej vode.“)
Vetu žiak napíše na záznamový hárok (príloha č. 2) a tiež napíše meno spolužiaka,
ktorého slovo použil.

7.

Žiak, ktorý má špagát omotaný okolo pása, po vytvorení a napísaní vety, hodí špagát
spolužiakovi, ktorého slovo použil. Po hodení klbka si podávajú i záznamový hárok, do
ktorého postupne pribúdajú pojmy a vytvorené vety.
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8.

9.

Pokračujte, kým sa vystriedajú všetky pojmy. Každé slovo v kruhu musí byť počas
aktivity použité minimálne jedenkrát. Posledný žiak hodí špagát vám, kým stále stojíte
uprostred kruhu a okolo vás je už vytvorená pavučina zo špagátu. Všetci sú spojení
pavučinou, pričom špagát pavučiny musí byť pevne natiahnutý.
Vyzvite žiakov na prečítanie príbehu pavučiny: začnite od žiaka, ktorý mal pojem
„pitná voda“. Po prečítaní vety povie meno žiaka, ktorému hodil klbko. Tento žiak,
s použitím záznamového hárku, prečíta vlastnú vytvorenú vetu a povie meno žiaka,
ktorému hodil klbko atď., až kým sa neprečítajú všetky vety.

10. Žiaci stoja ďalej v kruhu, vy v jeho strede. Všetci sú spojení pavučinou, pričom špagát
pavučiny musí byť pevne natiahnutý. Učiteľ sa pýta:

„Cítite sa pohodlne, máte dostatok voľnosti v pohybe?“

11. Dajte otázku konkrétnemu žiakovi, pričom sa pohybujte smerom k nemu. Pýtajte sa

na základe jedného z pojmov, ktoré má na zemi pred sebou, napríklad: „Snažíš sa
nejako šetriť pitnou vodou? Ako?“

i

UPOZORNENIE

Vytvorená pavučina zo špagátu musí byť v rovine pása žiakov a pevná, špagát nesmie byť
voľný. Pri kladení otázky sa pohybujte smerom k žiakovi, musíte vyvinúť určitú silu a snažiť
sa dostať čo najbližšie k tomu žiakovi, ktorému kladiete otázku.

12. Pýtajte sa ďalšieho konkrétneho žiaka, napr.:
ȫȫ Vysvetli rozdiel medzi legálnou a nelegálnou skládkou odpadu.
ȫȫ Kde (príp. aj v ktorých krajinách) možno nájsť nelegálne odpadové skládky?
Keď je pavučina pevná, svojím pohybom k jednému zo žiakov, vytvárate „tlak“ na
ostatných žiakov v kruhu a tým dávate žiakom „fyzicky pocítiť“ vzájomnú previazanosť
pojmov.
10 MIN.

REFLEXIA:
Po „vyslobodení“ z pavučiny diskutujte so žiakmi, pokračujte napr. otázkami:
ȫȫ Ktoré spojenia vás prekvapili?
ȫȫ Vyskytli sa aj také spojenia, v ktorých ste vy žiaden súvis nevideli?
ȫȫ Čo podľa vás táto pavučina vyjadruje?
ȫȫ Čo podľa vás znamená, keď sa povie, že svet sa stáva globálnou dedinou alebo, že
všetko so všetkým súvisí?
ȫȫ Aké sú dôsledky týchto prepojení na ľudí vo svete (pomenujte pozitívne i negatívne)?
ȫȫ Čo môžeme urobiť pre zmenu tých negatívnych?
ȫȫ Čo konkrétne môžeš urobiť ty? Ako?
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PRÍLOHA Č. 1
Pojmy prepíšte (každý pojem na formát A6 – A5) – možnosť výberu podľa počtu žiakov:
Solidarita

Rozvojová spolupráca (pomoc)

Balená voda

Slovensko

Chudobná krajina v Afrike alebo Ázii

Chudoba

Globalizácia

Globálne otepľovanie

Holorub

Migrácia

Ropa

Medzinárodný obchod

Klimatické zmeny

Neobnoviteľné prírodné zdroje

Moje džínsy

Výrub dažďových pralesov

Nerastné suroviny

Moje zapojenie sa

Nadmerná spotreba a odpad

Vojnový konflikt

Pitná voda

Ľudské práva

Nelegálna skládka odpadu

Xenofóbia a rasizmus

V našej rodine

Otvorenosť a tolerancia

Káva

Ľudské práva

Recyklácia
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PRÍLOHA Č. 2

ZÁZNAMOVÝ HÁROK NA VETY
Meno žiaka/čky

Meno žiaka/čky

Pojmy:
Veta:

Meno žiaka/čky

Meno žiaka/čky

Pojmy:
Veta:

Meno žiaka/čky

Meno žiaka/čky

Pojmy:
Veta:

Meno žiaka/čky

Meno žiaka/čky

Pojmy:
Veta:

Meno žiaka/čky

Meno žiaka/čky

Pojmy:
Veta:

Meno žiaka/čky

Meno žiaka/čky

Pojmy:
Veta:

Meno žiaka/čky

Meno žiaka/čky

Pojmy:
Veta:

Meno žiaka/čky

Meno žiaka/čky

Pojmy:
Veta:

Meno žiaka/čky

Meno žiaka/čky

Pojmy:
Veta:

Meno žiaka/čky

Meno žiaka/čky

Pojmy:
Veta:
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8. dôsledky

– zmena

Anotácia:

Obsahový štandard:

Aj malá zmena môže mať veľké
následky – ľudské pôsobenie
na životné prostredie nie je
výnimkou. Žiaci budú v aktivite,
v rýchlom slede, prekresľovať
obrázky, ktoré predtým nakreslili
ich spolužiaci a vždy na obrázku
niečo zmenia. Symbolicky tak
sami uvidia, ako svojím konaním
zmenili krajinu.

Osobnosť, motívy a postoje.

Odporúčaný ročník:
3. ročník gymnázia.

Tematický celok:
Človek ako jedinec.

Téma:
Osobnosť.

Výkonový štandard:
Pochopiť rôznorodosť prejavov
správania.

Čas:
45 minút.

Pomôcky:
Veľká tabuľa (alebo priestor na
zemi, prípadne veľké miesto
na stene), písacie potreby
pre každého žiaka, lepiaca
páska pri použití tabule alebo
steny; prešmyčky: každá
na A4 + na druhej strane
správne pojmy (alternatívne –
napísať na tabuľu); pre učiteľa
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a každého žiaka jednoduchý
kontúrovaný obrázok veľkosti
podlhovastej obálky (Príloha);
pre každého žiaka čisté papiere
veľkosti podlhovastej obálky
(odporúčaný počet čistých
papierov = 5 pre každého
žiaka); alternatívne – pre
každého žiaka tvrdá podložka
so štipcom s nalepenými
pokynmi.

Ciele:

•u
 vedomiť si zodpovednosť za
svoje rozhodnutia;
•u
 vedomiť si dopad vlastného
konania na lokálnej a globálnej úrovni.

Postup:

i

UPOZORNENIE

Na realizáciu potrebujete veľký priestor, preto si musíte triedu vopred pripraviť.

5 MIN.

EVOKÁCIA:

1.
2.
3.

Postupne žiakom ukazujte prešmyčky. Ich úlohou bude identifikovať ich.
Po každej identifikácii pripnite alebo nalepte na tabuľu (prípadne položte na viditeľné
miesto na zemi) správny pojem: katerchar (charakter), vočlek (človek), logbálnal
(globálna), mezna (zmena), maté (téma), ledôskyd (dôsledky), chovavý (výchova).
Spoločne so žiakmi z nalepených pojmov utvorte zmysluplné zadanie napríklad:
téma
človek
charakter
globálna výchova
miesto na nalepenie obrázka, s ktorým pracujú žiaci
dôsledky, zmena

4.
25 MIN.

Vzniknutú schému vysvetlite (napríklad: Témou dnešnej hodiny je človek, ako osobnosť. Zložkou osobnosti je i charakter...). Môžete vyzvať niektorých žiakov, aby bližšie
charakterizovali pojmy: osobnosť, charakter, globálna výchova.

UVEDOMENIE:

5.
6.
7.
8.
9.

Usaďte žiakov do kruhu. Každému prvému žiakovi rozdajte podložku s nalepeným
pokynom: prekresli obrázok. Každému druhému žiakovi rozdajte podložku s nalepeným pokynom: zmeň jednu vec v predlohe a obrázok prekresli.
Každý žiak si pripraví pero. Rozdajte im čisté papiere vo formáte podlhovastej obálky
(odporúčame 5 čistých papierov) a jeden skopírovaný kontúrovaný obrázok z prílohy.
Oboznámte ich s tým, že obrázok je pre nich predlohou, s ktorou pracujú na základe
prilepených pokynov na podložke: Predlohu prekreslia na čistý papier. Na prácu majú
30 sekúnd.
Zadajte pokyn na začiatok práce s predlohou a po uplynutí 30 sekúnd pokyn na
ukončenie práce. Na začiatku, pri prekresľovaní prvého obrázka odporúčame dať
žiakom trochu viac času, neskôr sa môže čas skracovať.
Vyzvite žiakov, aby pôvodnú predlohu dali naspodok čistých papierov a celú podložku dali svojmu spolužiakovi po pravej ruke.

10. Oboznámte žiakov s tým, že spolu s podložkou dostali novú predlohu, s ktorou pracujú
na základe prilepených pokynov na podložke: Predlohu prekreslia na nový čistý papier.

11. Opakujte pokyny č. 4 – 6 dovtedy, kým sa žiakom neminú papiere.
12. Počas práce žiakov umiestnite na tabuľu (nad napísané slová „dôsledky“ a „zmena“)
pôvodný obrázok (predlohu), s ktorým žiaci pracujú.

41

13. Každý žiak pracujúci s pokynom prekresli... lepí na tabuľu/stenu alebo ukladá na zem

pod seba, a to pod označenie dôsledky, jednotlivé obrázky: ako prvý bude predloha
od učiteľa a ako posledný bude ten, čo žiak vytvoril.

14. Každý žiak pracujúci s pokynom zmeň jednu vec a prekresli... lepí na tabuľu/stenu

alebo ukladá na zem pod seba, a to pod označenie zmena, jednotlivé obrázky: ako
prvý bude predloha od učiteľa a ako posledný bude ten, čo žiak vytvoril.

20 MIN.

REFLEXIA:

15. So žiakmi diskutujte s použitím pokynov a otázok:
ȫȫ Pozorne si pozrite výsledky vašej činnosti.
ȫȫ Vidíte dôsledky ľudského konania?
ȫȫ V ktorej krajine alebo ktorom regióne sveta sa to, čo vidíte, môže stať?
ȫȫ Pozorne si pozrite nakreslené obrázky pod zadaním „dôsledky“.
ȫȫ Sú také isté v prípade, keď ste ich len prekresľovali?
ȫȫ Pozorne si pozrite nakreslené obrázky pod zadaním „zmena“.
ȫȫ Vidíte pozitívne dôsledky ľudského konania?
ȫȫ Vidíte negatívne dôsledky ľudského konania?
ȫȫ Mohli by sme zmeniť dôsledky činnosti človeka?
ȫȫ Dokázali by ste aj vy sami prispieť k zmene? Akým spôsobom?
ȫȫ Ako na miestnej – lokálnej úrovni a ako na celosvetovej – globálnej úrovni?
Alternatíva:
Pri počte nad 15 žiakov žiaci pracujú v dvoch kruhoch. Pôvodný jednoduchý
obrázok môžete v pravom vrchnom rohu akýmkoľvek spôsobom označiť, tým
sa budete lepšie orientovať, kedy ste prácu ukončili.
Zdroj: aktivita je spracovaná na základe kurzu CEEV Živica
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PRÍLOHA Č. 2

JEDNODUCHÝ KONTÚROVANÝ OBRÁZOK
✄
✄
✄
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9. prečo ľudia hladujú

Osobnosť, motívy a postoje.

•m
 iska fazuliek (potrebný
počet fazuliek – trojnásobok
počtu žiakov v triede);
• f lipchartové alebo baliace
papiere – podľa veľkosti
triedy, cca 5 kusov.

Výkonový štandard:

Ciele:

Anotácia:

Téma:

Náplňou tejto aktivity je
skúmanie témy hladu a jeho
možných príčin vo svete.
Žiaci definujú hlavné dôvody,
prečo podľa nich v niektorých
oblastiach sveta ľudia hladujú
a zostavia k tejto téme reťazec
príčin. Uvedomia si, ako sa
môžu líšiť životné priority
bežných ľudí na Slovensku
a v krajinách, kde viac ľudí trpí
hladom. Pokúsia sa tiež nájsť
spôsoby, ktorými môže každý
človek prispieť k zmene.

Prečo ľudia hladujú – úvod do
základov ekonomiky.

Odporúčaný ročník:
3. ročník SŠ.

Tematický celok:
Základné ekonomické
problémy a ich riešenie.

Obsahový štandard:

Vysvetliť pojem vzácnosť.

Čas:
45 minút.

Pomôcky:

•9
 kartičiek, na každej je
napísaný iný dôvod, prečo
ľudia hladujú (výroky
z prílohy);
•9
 plastových téglikov
s viečkom, v ktorom je
malá dierka na prestrčenie
fazuľky;
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• v ybrať zo zoznamu príčiny
hladu a analyzovať ich;
•p
 opísať príčiny a dôsledky
hladu v reťazci príčin,
navrhnúť možné riešenia;
•p
 reskúmať nerovnosť
a nespravodlivosť
v súčasnom svetovom
obchodnom systéme.

Postup:
10 MIN.

EVOKÁCIA:

1.
2.

Priraďte k jednotlivým téglikom výroky z prílohy (ku každému tégliku jeden výrok).
Každému žiakovi dajte tri fazuľky, ktoré použijú na hlasovanie – vhodia ich do téglika
s tými tvrdeniami, ktoré vyhodnotia ako najpodstatnejšie príčiny hladu. Žiaci môžu
svoje fazuľky rozdeliť ľubovoľne – všetky tri do jedného, alebo každú do iného.
Alternatíva:
Pri starších žiakoch môžete mať výroky napísané na tabuli a každý má právo
udeliť 3 hlasy tým výrokom, ktoré považujú za najpodstatnejšie príčiny hladu.
Odbúrate tým však „hravú“ formu, na druhej strane nebudete potrebovať fazuľky. Po ukončení hlasovania sa spočítajú hlasy pri jednotlivých výrokoch podobne
ako fazuľky.

25 MIN.

UVEDOMENIE:

(5 MIN.)

3.

(5 MIN.)

4.

(15 MIN.)

5.
6.

7.
10 MIN.

Potom, ako všetci žiaci hlasovali, otvorte tégliky a spočítajte celkové množstvo fazuliek v jednotlivých téglikoch. Výsledky zapíšte do pripravenej tabuľky s výrokmi, aby
mali žiaci pred sebou výsledok svojej aktivity.
Nechajte žiakov voľne diskutovať a komentovať ich rozhodnutia. Diskutujte aj o tom,
prečo „prevážil” niektorý dôvod.
Rozdeľte žiakov do skupín po 4 – 5 žiakov, v ktorých budú vytvárať Reťazec príčin.
Na väčší kus papiera (flipchartový papier) si napíšu vpravo problém – príčiny hladu.
Šípkami rozvíjajú problém, pritom sa pýtajú otázkou prečo (problém vznikol – zisťujú
príčinu) alebo ako (pri zisťovaní ďalších dôsledkov pre ľudí, ktoré nemusia mať priamu
súvislosť s hladom).
Po skončení porovnajte reťazce jednotlivých skupín – prezentujú jednotlivé skupiny
alebo aspoň jedna skupina (spolu 10 minút).

REFLEXIA:

8.
9.

Žiakov sa spýtajte, čo nové im táto aktivita priniesla, čo sa dozvedeli, uvedomili si, aké
otázky a dojmy si odnášajú.
V následnej diskusii hľadajte ďalšie príčiny hladu v niektorých krajinách – sucho, záplavy, korupcia, veľké sociálno-ekonomické rozdiely, nadmerné využívanie a vyčerpávanie zdrojov (pôdy), nesprávne poľnohospodárske techniky... Diskutujte o možných
riešeniach.

10. Hľadajte nápady a možnosti, ako môže každý z nás pomôcť tým, ktorí to potrebujú
(na lokálnej alebo globálnej úrovni).

11. Diskutujte, či aj u nás existuje hlad a kto je ním najviac postihnutý.
Alternatíva:
Aktivitu je možné zopakovať po fáze reflexie a do pracovného listu zaznamenať
zmeny, ktoré nastali po diskusii.
Reflexiu môžete doplniť prečítaním správy z internetu Každý ôsmy obyvateľ planéty
hladuje. Nájdete ho nahttp://bit.ly/aktuality-hlad a môžete diskutovať o téme.
Zdroj: Náš společný svět, Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 , Vzdělávací program Varianty,
str. 39 – aktivita bola doplnená a modifikovaná.
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PRÍLOHA
Pracovný list: Prečo ľudia hladujú (môže byť nakreslený na tabuli alebo premietnutý
na interaktívnej tabuli a priamo tam sa zapíšu výsledky).
VÝROKY

VÝSLEDOK

Na Zemi je príliš veľa ľudí.

Na svete je nedostatok solidarity s chudobnými.

V bohatých krajinách sa plytvá jedlom.

Ľudia nemôžu pestovať plodiny kvôli vojnovým konfliktom.

Klimatické zmeny a prírodné katastrofy znižujú úrodu.

Poľnohospodárske plodiny sa nevyužívajú na priamu konzumáciu
– kŕmia sa nimi zvieratá alebo sa z nich vyrábajú biopalivá.

Dostatočne sa nevyužívajú nové spôsoby, ako vypestovať
väčšie množstvo plodín.

Mnohí ľudia sú príliš chudobní, aby si mohli kupovať potraviny.

Chýbajúca infraštruktúra (napr. cesty, železnice, sklady, zásobovacia sieť) zabraňuje dopraviť jedlo tým, ktorí ho potrebujú.
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10. práva žien
a rodová rovnosť
Anotácia:
Počas hodiny žiaci spoznajú
výzvy, s akými sa konfrontujú
ženy na svete a zamýšľajú
sa nad stereotypmi o rodoch
a sociálnych rolách, ktoré
zastávajú ženy a muži. Žiaci
uvažujú o tom, aký má
rodová rovnosť podľa nich
význam pre rozvoj krajín
a spoločenstiev.

Téma:

Odporúčaný ročník:

Pomôcky:

3. ročník gymnázií.

Prílohy: (príloha č. 2 – jedna
kópia pre dvojicu alebo skupinu),
veľké kartičky s nápismi
„pravda“ a „nepravda“.

Tematický celok:
Človek a spoločnosť.

Ciele:

Sociálne fenomény. Proces
socializácie.

Výkonový štandard:
Objasniť podstatu niektorých
sociálnych problémov
súčasnosti.

Čas:
45 minút.
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• z amyslieť sa nad stereotypmi týkajúcimi sa rodu
a sociálnych rolí, ktoré
zastávajú ženy a muži;
• v ymenovať výzvy, s akými sa
konfrontujú ženy na svete;
• z hodnotiť význam rodovej
rovnosti a posilnenia rolí
žien pri rozvoji krajín
a spoločenstiev.

Postup:
7 MIN.

EVOKÁCIA:

1. Nakreslite na tabuľu schematické postavy – ženu a muža – a spýtajte sa žiakov, aké
poznajú stereotypy týkajúce sa každého rodu. Môžu to byť aj prídavné mená (napr.
ženy a dievčatá sú citlivé, jemné, emocionálne; muži a chlapci sú silní, agresívni, dominantní atď.), ako aj určenie sociálnych rolí, v akých vystupujú (napr. ženy sa zaoberajú
domácnosťou, starajú sa o deti, muži zarábajú, aby zabezpečili rodinu, alebo vykonávajú funkciu vo verejnom živote; dievčatá rady rozprávajú o kozmetike, chlapci radi hrajú
futbal atď.). Odpovede zapisujte na tabuľu.

2. Následne položte otázku, či žiaci a žiačky súhlasia s napísanými tvrdeniami. Vnímajú

tak aj sami seba? Aké dôsledky môže mať pre oba rody takéto stereotypné, zúžené
vnímanie žien a mužov a ich rolí v spoločenstve?

3. Po uskutočnení krátkej diskusie povedzte, čo je charakteristické pre stereotypy a aké
sú ich možné dôsledky. Diskutujte o kultúrnej podmienenosti stereotypov a o tom, že
podliehajú zmenám.

i

INFORMÁCIA PRE VÁS

Definíciu termínu stereotyp nájdete v slovníku pojmov.

20 MIN.

UVEDOMENIE:

4. Uskutočnite v triede krátky kvíz o situácii žien vo svete (príloha č. 1). Na opačné strany

triedy zaveste na steny dve kartičky: na jednu napíšte „pravda“ a na druhú „nepravda“.
Čítajte nasledujúce tvrdenia a vyzvite žiakov, aby sa stavali pod tú kartu, ktorá obsahuje
podľa nich správnu odpoveď. Priebežne hovorte správne odpovede.
Správne odpovede (N–nepravda, P–pravda):
1. N (70 %)

2. P

3. P

4. P

5. P

6. N (20 %)

7. P

8. P

5. Následne žiakov vyzvite, aby na základe otázok z kvízu vymenovali oblasti spoločenského života, v ktorých sa ženy na svete konfrontujú s rôznymi výzvami (prístup k vzdelaniu, zdravotná starostlivosť, politický život, trh práce, ekonomika...).

6. Napíšte na tabuľu (alebo vysvieťte na stenu cez dataprojektor) citát z knihy „Rozvoj
a sloboda“ od autora – Amartya Sena, laureáta Nobelovej ceny v roku 1998, ktorý sa
narodil v Indii a zaoberal sa ekonomikou blahobytu:

„Obmedzenie aktívneho zapojenia žien v rôznych aspektoch spoločenského života má
dôsledky, ktoré majú dopad na všetkých: na ženy, na mužov aj na deti“ – Amartya
Sen, laureát Nobelovej ceny v oblasti ekonómie z roku 1998.

7.

Vyzvite žiakov, aby sa pokúsili vymenovať niekoľko dôsledkov nerovného postavenia
žien v spoločnosti. Dôsledky kategorizujte podľa kategórií vytvorených v bode č. 5. Mal
by to byť krátky brainstorming, ktorý môžete zaznamenávať na tabuľu.

8. Potom vyzvite žiakov, aby sa zamysleli, čo by sa zmenilo v spoločnosti, ktorá by dôsledne uplatňovala rodovú rovnosť. Výroky žiakov tiež kategorizujte a zaznamenávajte na
tabuľu inou farbou ako vety z bodu 7.

Pri diskusiách k bodom 7 a 8 sa nebráňte ani „neželaným“ tvrdeniam, ktoré by preferovali tradičné rozdelenie rolí alebo poukazovali na (domnelé?) riziká rodovej rovnosti.
V prípade vzniku názorových prúdov alebo príliš konzervatívnych postojov využite príležitosť a pokúste sa viesť žiakov k pohľadu z inej perspektívy.
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9.

Rozdajte žiakom vety z prílohy č. 2 a požiadajte ich, aby skontrolovali, či sa také
tvrdenie už nachádza na ich tabuli. Ak nie, nech diskutujú o tom, či súhlasia s tým,
že ide o dôsledok rodovej nerovnosti alebo naopak možný dôsledok toho, že bola
rodová nerovnosť odstránená. Ak sa väčšina zhodne, že výrok treba dopísať na tabuľu, dopíšte ho.

10. (Iba v prípade dostatku času.) Vysvetlite, od akých faktorov závisí situácia žien v rôznych regiónoch sveta.
Alternatíva:
Body 4, 7, 8 a 9 môžete realizovať ako skupinovú prácu alebo vo dvojiciach.

i

INFORMÁCIA PRE VÁS

Situácia žien v rôznych regiónoch sveta je podmienená mnohými faktormi, o. i.: úrovňou
hospodárskeho rozvoja krajiny, v ktorej žijú, spoločenskými pomermi v danej krajine, kultúrnou tradíciou a lokálnymi zvykmi. Veľký význam zohráva miesto, z ktorého žena pochádza (inak môže vyzerať situácia žien vo veľkých mestských sídlach a inak na vidieku, napr.
kvôli prístupu k vzdelaniu či zdravotníckej starostlivosti, k trhu práce...), rodina a prostredie,
z akého vychádza, dosiahnutá úroveň vzdelania atď.
Ženy globálneho Juhu, o ktorých sa oplatí dozvedieť sa viac: Aun Schan Su Ťij (Aung
San SuuKyi), Szirin Ebadi, Wangari Maathai, Tawakkul Kaman, Ellen Johneson-Sirleaf, Leymah Gbowee, Dilma Rousseff, Malala Yousafzai, Rania al-Abdullah, Chimamanda Ngozi
Adichie a iné.

10 MIN.

REFLEXIA:

11. Ak ste zvolili prácu vo dvojiciach alebo v skupinách, vyzvite žiakov, aby sa dvojice

spojili s inými do štvoríc (alebo, aby sa spojili dve skupiny) a porovnali, čo majú
napísané v jednotlivých kategóriách. Spýtajte sa: Aké závery vyplývajú pre vás z tohto
cvičenia? Čo ste sa dozvedeli?

12. Potom spojte triedu do jedného celku – ideálne je sedenie v kruhu. So žiakmi dis-

kutujte o tom, na čo prišli počas uvedomovacej fázy hodiny. Diskusiu môžete citlivo
usmerňovať k týmto témam:
ȫȫ Je podľa vás u nás zabezpečená rodová rovnosť? Ak nie, v ktorých oblastiach je
možné dosiahnuť viac?
ȫȫ Sú kvóty alebo pozitívna diskriminácia žien podľa vás vhodné spôsoby? Ak si
myslíte, že nie, aké iné spôsoby považujete za vhodné?
ȫȫ Ako to bolo u nás v minulosti a čo a ako sa podarilo zmeniť?
ȫȫ V ktorých častiach alebo krajinách sveta sú ženám často upierané základné
práva? Aké?
ȫȫ V ktorých oblastiach sveta majú ženy v spoločnosti rovnocennejšie postavenie
v porovnaní s mužmi? Ako sa im to podarilo dosiahnuť?
ȫȫ V akom dokumente sú definované základné ľudské práva? (Všeobecná deklarácia ľudských práv.) Link na deklaráciu: http://bit.ly/deklaracia
Zdroje:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rodová _rovnosť
www.cfwd.org.uk
www.womensissues.about.com
www.unesco.org
unstats.un.org
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PRÍLOHA Č. 1 – KVÍZ

situácia žien na svete
– pravda či nepravda?

Medzi ľuďmi, ktorí žijú pod hranicou absolútnej chudoby
na svete (čiže za menej ako 1,25 dolára na deň),
predstavujú ženy 50 %.
Viac ako pol milióna žien v krajinách globálneho Juhu
umiera každý rok počas pôrodu alebo v dôsledku
komplikácií počas tehotenstva.
V roku 2015 bolo vo svete prezidentkami iba desať žien
a ďalších deväť malo funkciu premiérky.1
Slovenské ženy zarábajú o 20 % menej ako muži.
Vo svetovom meradle je priemerná mzda ženy o 5 %
nižšia od priemernej mzdy muža na tej istej pozícii.
Takmer 17 % dospelej populácie na svete je negramotných
(nevie čítať a písať), z čoho dve tretiny predstavujú ženy.
V 500 najväčších svetových korporáciách len 24 žien
zastáva pozíciu generálnej riaditeľky.2

1 Prezidentky: Argentína, Brazília, Čile, Chorvátsko, Kosovo, Libéria, Malta, Južná Kórea, Stredoafrická
republika, Švajčiarsko. Premiérky: Bangladéš, Dánsko, Nemecko, Jamajka, Lotyšsko, Nórsko, Peru,
Poľsko, Trinidad a Tobago. (Údaje z: www.cfwd.org.uk).
2 v r. 2015
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PRÍLOHA Č. 2 – TVRDENIA

rodová rovnosť
v spoločnosti
Priraďte názorné tvrdenia k oblastiam, ktorých sa týkajú. Nezabudnite, že jedna
odpoveď môže byť vhodná pre viaceré oblasti.

•o
 značuje podľa Svetovej banky „múdru ekonomiku“
(ang. „smart economics“), pretože ženy predstavujú polovicu pracovnej sily na svete;

• z aisťuje väčšiu spoločenskú reprezentatívnosť – tak ženy ako aj muži môžu prijímať rozhodnutia, ktoré majú význam
pre celú spoločnosť;

• z namená väčšiu produktivitu práce – zdravý človek
je schopný efektívnejšie
pracovať;

• s úvisí s obmedzením práce detí, pretože
čím je žena vzdelanejšia, tým menšie je
riziko, že jej deti budú nútené vykonávať
detskú prácu;
•m
 á význam rovnako pre fyzické ako aj psychické zdravie;

• z namená možnosť osobného
rozvoja a realizácie záujmov;

• v ytvára nové potreby a ambície;

• v plýva na väčšiu spoločenskú
a politickú aktivitu;

• v plýva na počet narodení a úmrtnosť detí a novorodencov, lebo
vzdelanejšie ženy sú schopné
lepšie sa postarať o potomstvo;

• s pôsobuje, že ženy vnášajú inú perspektívu, lebo
môžu mať iné priority ako
muži a môžu ponúknuť iné
(často lepšie) riešenia;

• z vyšuje rodinné príjmy;

• má veľký význam pre reprodukčné
zdravie – riešenie problémov spojených o. i. s plánovaním rodiny
a výchovou zdravých detí;

• z vyšuje možnosť bezpečného
a dôstojného života;

• z namená predĺženie
života a zlepšenie jeho
kvality;

• v ytvára šance na prácu a tým aj
podporuje zlepšenie ekonomickej
situácie domáceho hospodárstva;

RODOVÁ ROVNOSŤ
V POLITICKOM ŽIVOTE

RODOVÁ ROVNOSŤ
V HOSPODÁRSKOM ŽIVOTE

RODOVÁ ROVNOSŤ
V PRÍSTUPE K VZDELANIU

RODOVÁ ROVNOSŤ V PRÍSTUPE
K ZDRAVOTNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI

• z namená, že ženy sú schopné viac
dbať o zohľadňovanie svojich potrieb a možností;

• v plýva na hospodársky rast krajiny;
• s pôsobuje, že ženy lepšie poznajú svoje práva a sú schopné efektívne ich požadovať.
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11. čo je to humanitárna
a rozvojová pomoc?
mali by sme pomáhať?

Anotácia:

Tematický celok:

Pomôcky:

Žiaci a žiačky sa zamýšľajú
nad motiváciou poskytovania
pomoci krajinám globálneho
Juhu a dozvedia sa, čím sa
odlišuje humanitárna pomoc
od rozvojovej. Spoznajú aj
príklady pomoci a poskytovanej
podpory krajinám dotknutých
humanitárnou krízou alebo
krajinám, ktoré sa boria
s rozvojovými výzvami.

Človek a spoločnosť.

Kópia prílohy č. 2 pre každú
skupinu (2 — 5 žiakov)

Téma:
Sociálne fenomény.

Výkonový štandard:
Objasniť podstatu niektorých
sociálnych problémov
súčasnosti.

Čas:
35 minút.

Odporúčaný ročník:
3. ročník gymnázií.
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Ciele:

• zamyslieť sa nad motiváciou,
ktorá je za poskytnutím
pomoci;
• dozvedieť sa, čím sa odlišuje
humanitárna pomoc od
rozvojovej (spolupráce);
• vymenovať príklady poskytovania humanitárnej pomoci
a rozvojovej spolupráce.

Postup:
5 MIN.

EVOKÁCIA:

1. Opýtajte sa žiakov, prečo podľa nich štáty a iné rôzne inštitúcie a organizácie poskytujú

pomoc krajinám globálneho Juhu (resp. ekonomicky menej rozvinutým krajinám). Odpovede zapíšte na tabuľu a následne sa spýtajte, či Slovensko poskytuje pomoc iným
krajinám a aká motivácia sa skrýva za touto činnosťou. Zhrňte zozbierané odpovede,
doplňte ich dodatočnými informáciami, ktoré nájdete v prílohe č. 1.

10 MIN.

UVEDOMENIE:

2. Rozdeľte žiakov do malých skupín a rozdajte každej skupine pracovné listy (príloha

č. 2, časť A). Vyzvite ich, aby každá skupina prečítala krátke opisy situácií a rozhodla,
či ide v danom prípade o humanitárnu alebo rozvojovú pomoc. Keď žiaci vyplnia karty, skontrolujte nahlas odpovede – poznanie správnych odpovedí uľahčí zrealizovanie
druhej časti tohto cvičenia.
Správne odpovede:
Humanitárna pomoc: 3, 5, 6
Rozvojová pomoc: 1, 2, 4

3. Žiakov vyzvite, aby priradili definíciu ku každému typu pomoci (príloha č. 2, časť B)

a na ich základe vytvorili definície humanitárnej a rozvojovej pomoci. Vyzvite žiakov
v skupinách, aby svoje výstupy prezentovali, vysvetlite prípadné pochybnosti a doplňte
chýbajúce informácie.
Správne odpovede:
Humanitárna pomoc: a, d, i, j
Rozvojová spolupráca: b, c, e, f, g, h

20 MIN.

REFLEXIA:

4. Na záver žiakov požiadajte, aby sa v pamäti vrátili na začiatok hodiny, keď ste sa rozprávali o poskytovaní pomoci prostredníctvom štátov a inštitúcií.

Vyzvite ich, aby sa zamysleli, či aj konkrétni ľudia, teda nielen inštitúcie alebo krajiny,
môžu vykonávať činnosti v prospech krajín globálneho Juhu (resp. ekonomicky menej
rozvinutých krajín) a ak áno, tak akým spôsobom.
Spýtajte sa, či by oni sami tiež chceli pomáhať, aká by bola ich motivácia a akým spôsobom by to robili.
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PRÍLOHA Č. 1 – POMOCNÝ TEXT PRE UČITEĽA

humanitárna
a rozvojová pomoc
Humanitárna pomoc je materiálna a logistická pomoc ľuďom v núdzi: utečencom, obetiam prírodných katastrof, ozbrojených konfliktov. Zvyčajne je krátkodobá a trvá dovtedy, kým ju nenahradí dlhodobá pomoc zo
strany vlády a iných inštitúcií. Základné ciele sú: zachrániť ľudské životy, zabezpečiť základné ľudské potreby
(voda, jedlo, prístrešie), poskytnúť základnú hygienickú a zdravotnícku pomoc. Od rozvojovej spolupráce sa
líši predovšetkým krátkodobosťou a riešením iba bezprostredných rizík.
Humanitárna pomoc má byť poskytovaná v súlade s nasledujúcimi zásadami: rýchlosť, adekvátnosť (dôležité
je, aby sa vedelo, aká pomoc je najviac potrebná), nestrannosť (poskytnutie humanitárnej pomoci nemožno
spájať s národnosťou, vyznaním alebo politickými názormi poškodených osôb), nezávislosť (humanitárna
pomoc sa poskytuje bez ohľadu na politické, hospodárske alebo vojenské ciele), neutrálnosť (nemôže sa
podporovať žiadna zo strán konfliktu) a efektívnosť – pri nízkych administratívnych nákladoch, aby väčšina
prostriedkov bola určená na skutočnú pomoc.
Motiváciou poskytovať pomoc a podporu krajinám globálneho Juhu môžu byť morálne aspekty – pocit solidarity, empatie, zodpovednosti, chuť opätovať pomoc, ktorá sa nám predtým dostala, altruistická starostlivosť
o spravodlivejší a bezpečný svet...
Motiváciou ale môžu byť i „sebeckejšie“ aspekty – napr. geopolitické či hospodárske – vyplývajúce z geografickej blízkosti miest, ktorým sa poskytuje pomoc (krajiny poskytujú pomoc iným krajinám, pričom rátajú
s tým, že tie zase od ich firiem kúpia služby a výrobky). Globálny Sever tiež často pomáha chudobným krajinám preto, aby zvýšil životnú úroveň ich obyvateľov a tým pádom pomohol znížiť počet utečencov z týchto
krajín. Motiváciou môže byť aj snaha o vylepšenie vlastného obrazu (napr. vytváranie pozitívneho PR) alebo
fakt, že daná vec bola ohlásená v médiách a vznikol silný spoločenský tlak k pomoci.
Pomáhanie v medzinárodnom meradle vyplýva často aj zo záväzkov, ktoré krajina prijala – podpísaním dokumentov (napr. Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci, Dohovor o právnom postavení utečenca,
Európsky konsenzus pre rozvoj) alebo pristúpením k medzinárodným organizáciám (OSN, NATO, Európska
únia, OECD). Slovensko je tiež členom týchto organizácii.
V čase systémovej transformácie po roku 1989 Slovensko dostávalo pomoc zo strany krajín, ktoré patrili do
OECD a takisto od Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu s cieľom uskutočniť nevyhnutné
reformy. V súčasnosti je jednou z najrozvinutejších krajín sveta (v ukazovateli Indexu ľudského rozvoja HDI
– Human Development Index) – v roku 2013 sa umiestnilo na 37. mieste zo 187 krajín. V súčasnej dobe
Slovensko najviac pomáha vybraným krajinám cez mechanizmus Oficiálnej rozvojovej pomoci SR (Slovakaid).
Rozvojová pomoc je smerovaná k ľuďom a krajinám, ktoré sú chudobnejšie a trápia sa s rôznymi spoločensko-hospodárskymi problémami. Reaguje na zložitejšie systémové problémy. Jej cieľom je podporovať spoločensko-hospodársky a politický rozvoj krajiny a zahŕňa napríklad výstavbu infraštruktúry (školy, nemocnice,
cesty atď.) alebo vzdelávanie (školenie expertov, podporovanie výskumov, výmena skúseností atď.). Dôležité
je, aby krajiny, ktorým sa poskytuje pomoc, boli vnímané ako partneri a mali možnosť samostatne rozhodovať
o svojich potrebách a smerovaní rozvoja. Z tohto dôvodu sa čoraz častejšie používa formulácia „rozvojová
spolupráca“ namiesto „pomoc“.
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PRÍLOHA Č. 2 – PRACOVNÝ LIST

humanitárna alebo
rozvojová pomoc?
Časť A
Prečítajte krátke opisy situácií (1 – 6) a rozhodnite, či v danom prípade ide o humanitárnu
pomoc (H) alebo rozvojovú pomoc (R).
1.

Nákup vybavenia a zdravotníckeho zariadenia pre nemocnicu v jednej obci v Somálsku a zorganizovanie
ročného školenia pre medicínsky personál zamestnaný v tejto nemocnici.

2.

Zorganizovanie študijných návštev pre novinárov z Ukrajiny v redakciách slovenských denníkov a sponzorovanie piatich štipendií pre študentov, ktorí sa vyznačujú dobrými výsledkami v škole a akademickou
činnosťou i občianskou angažovanosťou.

3.

Odovzdanie potravín, liekov, matracov a diek utečencom zo Sýrie, ktorí prišli do Turecka hľadať ochranu
pred občianskou vojnou v ich domove.

4.

Zlepšenie prístupu k pitnej vode vybudovaním studne v jednej obci v Južnom Sudáne a uskutočnenie
spoločenských konzultácií v súvislosti s plánmi stavby ďalších sanitárnych objektov v tejto oblasti.

5.

Výstavba a zabezpečenie fungovania poľnej nemocnice, ktorá bola potrebná v dôsledku povodne, ktorá
postihla Pakistan a podniknutie činností, ktoré majú predísť vypuknutiu epidémie cholery – prudkej
nákazlivej choroby tráviacej sústavy.

6

Odovzdanie finančných prostriedkov Ministerstvom zahraničných vecí na činnosť Indonézskeho Červeného kríža a polmesiaca po zemetrasení, ktoré postihlo Západnú Sumatru.

Časť B
Priraďte definície, ktoré podľa vás patria k humanitárnej pomoci a k rozvojovej spolupráci a na
ich základe vytvorte definície oboch typov.

Humanitárna pomoc

Rozvojová pomoc

a.

určená pre osoby a poškodené krajiny v dôsledku prírodných katastrof či ozbrojených konfliktov;

b.

zahŕňajúca napríklad výstavbu infraštruktúry (školy, nemocnice, cesty atď.) alebo vzdelávanie (školenie
expertov, podporovanie vedeckých výskumov, výmena skúseností atď.);

c.

dlhodobá a vytvorená na základe podrobného prieskumu potrieb;

d.

s cieľom okamžitej záchrany a ochrany ľudského života;

e.

podporujúca udržateľné zdroje energie a ochranu životného prostredia;

f.

odpovedajúca na zložitejšie problémy;

g.

s cieľom podpory spoločensko-hospodárskeho a politického rozvoja (demokratizačný proces) krajín;

h.

určená pre osoby a chudobnejšie krajiny, ktoré sa trápia s rôznymi chronickými spoločensko-hospodárskymi problémami;

i.

zahŕňajúca napríklad záchranné akcie, dodávky zásob pitnej vody, potravín, liekov a medicínskych
prostriedkov alebo diek a stanov;

j.

jednorazová, okamžitá a urgentná.
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12. prečo bassem teraz
býva v libanone?
Anotácia:

Téma:

Počas hodiny sa žiaci a žiačky
oboznámia s termínom
„utečenectvo“ a dozvedia sa,
ako vyzerá situácia utečencov
zo Sýrie. Portréty osôb, ktoré
našli útočisko v Libanone,
Jordánsku, Iraku a Grécku
pomáhajú porozumieť, s akými
problémami sa konfrontujú
títo ľudia a dávajú ľudskú tvár
spomenutej globálnej výzve.

Ľudské práva.

Odporúčaný ročník:
3. ročník gymnázií.

Tematický celok:
Občan a štát.

Výkonový štandard:
Objasniť podstatu niektorých
sociálnych problémov
súčasnosti.

Čas:
45 minút.

Pomôcky:
Fotografia utečenkine alebo
utečenca z novín, časopisov
alebo internetu, papiere alebo
zošity pre žiakov, písacie
potreby, skopírovaná príloha
č. 1 – do každej skupiny,
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príloha č. 3 – skopírovaná raz,
alternatívne aj príloha č. 2
(skopírovaná raz alebo do
každej skupiny).

Ciele:

• dozvedieť sa, čo znamenajú
pojmy „utečenec“, „vnútorný
utečenec“, „klimatický
utečenec“;
• spoznať situáciu utečencov
na príklade osôb, ktoré
vycestovali zo Sýrie z dôvodu
občianskej vojny;
• vymenovať príklady pomoci,
ktorá je poskytovaná
utečencom.

Postup:
10 MIN.

EVOKÁCIA:

1. Ukážte žiakom fotografiu utečenca či utečenkyne, ktorú nájdete na internete. Je dôleži-

té, aby to bola reálna osoba, aby ste poznali krajinu jej pôvodu a krajinu, kam utiekla.
Na fotografii by mal byť človek vo veku tínedžera, bez zjavných známok silného stresu
alebo extrémnej chudoby – nemá vzbudzovať na prvý pohľad ľútosť. Žiakom povedzte,
odkiaľ ten človek pochádza a kde teraz žije. Ak viete jeho meno, povedzte aj meno. Ak
nie, rýchlou diskusiou so žiakmi mu dajte meno, ktorým ho budete volať.

2. Položte žiakom otázku: „Prečo [meno človeka] teraz býva v [krajina, kam utiekol]?“
(napr. „Prečo Bassem teraz býva v Libanone?“).

Nechajte žiakov krátko brainstormovať, asi po dvoch minútach ich skúste nasmerovať
tak, aby povedali aj správnu odpoveď: „musel utiecť zo svojej krajiny", „je utečencom,
utečenkyňou“. (Slovo utečenec či utečenkyňa určite použite.)

3. Požiadajte žiakov, aby si predstavili, že tento človek zazvonil pri dverách ich bytu. Na
papier majú napísať:

ȫȫ jednu otázku, ktorú by mu/jej položili;
ȫȫ jednu vec, ktorú by mu/jej darovali;
ȫȫ jednu vec, s ktorou by mu/jej pomohli.
Niektoré odpovede dajte prečítať nahlas – stačí dve-tri odpovede na každú otázku.

4. Spýtajte sa žiakov, či vedia, z akého dôvodu boli (sú) ľudia nútení utekať zo Sýrie a čo
vedia o tomto konflikte. Priblížte im základné informácie o tejto téme.

10 MIN.

UVEDOMENIE:

5. Rozdajte žiakom definíciu pojmu „utečenec“ zapísanú v Ženevskej konvencii z roku
1951 a 5 krátkych opisov, na základe ktorých majú rozhodnúť, či daná osoba môže byť
nazvaná utečencom (príloha č. 1). Vyzvite žiakov, aby prečítali a zdôvodnili odpovede,
vysvetlite prípadné pochybnosti.
Správne odpovede:
1 – áno

2 – nie

3 – áno

4 – nie

5 – áno

Definíciu klimatických a vnútorných utečencov nájdete v slovníku pojmov.

6. (Iba v prípade dostatku času.)
Vyzvite žiakov, aby na základe mapy (príloha č. 2) vymenovali krajiny, v ktorých utečenci
zo Sýrie hľadali útočisko.

i

INFORMÁCIA PRE VÁS

Vo vlne protestov v rôznych krajinách Blízkeho Východu a Severnej Afriky, ktoré sa pretransformovali do revolúcie, o. i. v Tunisku, Egypte, Líbyi a Jemene a boli označené menom
„Arabská jar“, aj v Sýrii vypukli v roku 2011 protivládne demonštrácie, ktorých účastníci sa
stretli s brutálnymi represiami. Represívna reakcia vlády na občianske nepokoje spôsobila,
že konflikt eskaloval a prepukla občianska vojna. Následné mocenské vákuum a nezhoda
medzinárodného spoločenstva, ako na konflikt reagovať, zapríčinili, že sa konflikt rozšíril
a situácia sa naďalej zhoršovala. Podľa údajov UNHCR na konci marca 2015 bol počet
utečencov zo Sýrie takmer 4 milióny. Z celkových 22 miliónov ľudí bola (v roku 2014) konfliktom zasiahnutá takmer polovica ľudí. V decembri 2014 bolo v Sýrii 7,6 milióna vnútorných utečencov. Obyvatelia Sýrie utekali nielen do susedných krajín, ale aj do Európy, o. i.
do Nemecka, Švédska, Veľkej Británie, Švajčiarska alebo Grécka.
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7.

8.

7 MIN.

Rozdeľte žiakov do skupín s počtom 3-5 členov. Podľa veľkosti triedy bude skupín
šesť alebo tri. Každej skupine dajte jednu kartičku z prílohy č. 3 – príbeh A budú mať
dve skupiny, príbeh B iné dve skupiny a príbeh C ostatné dve skupiny. Požiadajte ich,
aby vyplnili tabuľku.
Požiadajte skupiny, aby prezentovali príbeh osôb na svojej kartičke. V prípade, že
ich je šesť, najprv jedna skupina prečíta príbeh A, druhá skupina prečíta, ako vyplnili
tabuľku (prvá skupina ju môže korigovať alebo doplniť). Potom tretia skupina prečíta
príbeh B, štvrtá skupina prečíta, ako vyplnili tabuľku (tretia skupina ju môže korigovať
alebo doplniť). Napokon piata skupina prečíta príbeh C, šiesta skupina prečíta, ako
vyplnili tabuľku (piata skupina ju môže korigovať alebo doplniť).

REFLEXIA:

9.

Vyzvite žiakov, aby opísali emócie, ktoré v nich vzbudili prečítané príbehy a aby načrtli, čo sa dozvedeli o podmienkach života v tábore pre utečencov – povzbuďte ich,
aby sa odvolávali na príklady a aby hovorili aj o tom, čo ich prekvapilo.

10. Zhrňte a na tabuľu spíšte poznatky, ktoré ste získali z hodiny – napríklad:
ȫȫ kto je utečenec;
ȫȫ kde sa nachádzajú utečenci zo Sýrie;
ȫȫ najčastejšie príčiny úteku;
ȫȫ najčastejšie problémy utečencov;
ȫȫ obvykle oceňovaná pomoc;
ȫȫ kto obvykle pomáha.

11. Spýtajte sa žiakov, či si myslia, že sa situácia utečencov zo Sýrie týka aj štátov v Európe. Ako?

12. Diskutujte, či vidia nejakú možnosť, ako by oni vo svojom veku a postavení mohli

byť nápomocní utečencom. Veďte o tom rozhovor, ale netlačte ich k záväzku. Ak
však prejavia záujem, nebráňte im, ale podľa svojich možností im pomôžte. (Prípadný návrh na finančnú pomoc nechajte „odložený bokom“ a diskusiu smerujte skôr
k osobnej aktivite, ktorou by prípadne mohli prispieť.)
Zdroje:
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/syria.php
http://www.unicef.org/infobycountry/jordan.html
http://www.doctorswithoutborders.org/document/syria-crisis-fact-sheet
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PRÍLOHA Č. 1 – PRACOVNÝ LIST

utečenci
Definícia termínu „utečenec“ v zmysle Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951:
Je to osoba, ktorá v dôsledku opodstatnenej obavy pred prenasledovaním z rasových, náboženských a národnostných dôvodov alebo z dôvodu príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo zastávania určitých politických
názorov, ktoré nemôže prijať, alebo v dôsledku obáv prameniacich z uvedených príslušností, odmieta ochranu svojho štátu; alebo osoba bez štátneho občianstva, ktorá sa nachádza mimo štátu svojho doterajšieho
pobytu v dôsledku týchto udalostí a ktorá sa tam vzhľadom na uvedené obavy nemôže alebo nechce vrátiť.
Prečítajte si opisy nižšie a rozhodnite, či v súlade s vyššie uvedenou definíciou môže byť daná
osoba nazvaná utečencom. Odpovede zdôvodnite:

1. Shirin je opozičná aktivistka z Iránu a pred dvoma rokmi po účasti v protivládnej demonštrácii bola pol
roka väznená. Po prepustení z väzenia vycestovala do Francúzska v obave o svoj život i o bezpečnosť svojich
najbližších.

2. Amina je z Iraku, pochádza z Bagdadu a už päť rokov býva vo Veľkej Británii. Pricestovala tam kvôli štúdiu
a v súčasnosti pracuje ako korešpondentka v jednej televíznej stanici.

3. Thang pochádza z Mjanmarska (Barma) a z dôvodu etnického konfliktu opustil svoju krajinu a vycestoval
do Taiwanu, kde sa nemusí obávať prenasledovania.

4. V dôsledku povodní, ktoré postihli Peru, stratil Pedro svoj dobytok a presťahoval sa spolu s rodinou zo

svojej obce na 100 kilometrov vzdialené miesto na severe krajiny, kde vláda pripravila útočisko pre poškodených.

5. Bassem pochádza z mesta Homs zo Sýrie, kde sa odohráva občianska vojna. Bol obvinený, že sa chce
stať bojovníkom, preto vycestoval do Libanonu, kde hľadá útočisko.
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PRÍLOHA Č. 2 – MAPA

rozmiestnenie
sýrskych utečencov

TURECKO

1 738 448
LIBANON

IRAK

1 191 451
EGYPT

133 619

246 836
JORDÁNSKO

627 295

Zdroj: UNHCR, marec 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
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PRÍLOHA Č. 3 – POMOCNÝ MATERIÁL

utečenci zo sýrie
Karta A
Zijad býva v tábore Zaatari v Jordánsku.
Zijad má 31 rokov a spolu s rodinou – ženou a troma deťmi – býva v tábore pre utečencov Zaatari v Jordánsku,
kde pracuje ako strážnik. Je to v súčasnosti jeden z najväčších táborov pre utečencov na svete – na konci roka
2013 tu bývalo okolo 130 tisíc osôb. Rodičia Zijada, jeho bratia aj sestry ostali v Sýrii. Pociťuje neustálu túžbu
sa vrátiť, ale jeho prioritou je starosť o bezpečnosť jeho najbližších a ďalšie dieťa, ktoré spolu so ženou čakajú.
Pred rokom, ešte v Sýrii, bol uväznený a nemohol s rodinou stráviť ramadán – moslimský mesiac pôstu. Hoci
je ďaleko od domova, teší sa, že strávi tento čas so svojou ženou a deťmi. Napriek ťažkostiam v tábore pre
utečencov sa snažia vytvoriť náhradu tepla domova. Svoje staršie deti posielajú do školy, ktorú spolufinancuje
UNICEF – Detský fond Organizácie spojených národov.
Dôvod úteku:
Miesto úteku:
Ako dnes žije?

Akú pomoc dostal?

Kto mu pomáha?

Karta B
Hamad – v súčasnosti býva s rodičmi v tábore Domiz v Iraku.
Rodičia dva a polročného Hamada cestovali spolu s ním počas celého roka po Sýrii, utekali pred nebezpečenstvom a hľadali útočisko v rôznych mestách, až nakoniec dorazili do Domizu, tábora pre utečencov v severnom
Iraku. Dostali tu pomoc zo strany UNHCR – Vysokého komisára OSN pre utečencov, o. i. vo forme matracov,
diek a kuchynských potrieb. Čakajú aj na stan, ktorý bude ich prvým „domom“ po dvanástich mesiacoch. V táboroch pre utečencov majú ľudia často možnosť využiť medicínsku starostlivosť, má to zvlášť význam pre deti,
ktoré môžu zaočkovať (aj proti osýpkam a detskej obrne). V tábore Domiz zabezpečuje medicínsku starostlivosť
a prístup k čistej vode a sanitárnym zariadeniam predovšetkým medzinárodná organizácia Lekári bez hraníc,
ktorá v roku 1999 za svoju činnosť získala Nobelovu cenu za mier.
Dôvod úteku:
Miesto úteku:
Ako dnes žije?

Akú pomoc dostal?

Kto mu pomáha?
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PRÍLOHA Č. 3 – POMOCNÝ MATERIÁL
Karta C
Lajla býva s deťmi v Aténach, v Grécku.
Lajla má 40 rokov a donedávna viedla pokojný a šťastný život. Bývala v severnej Sýrii, kde spolu s mužom vlastnili malý obchod, ktorý im dovoľoval uživiť celú osemčlennú rodinu. Keď však bola pred dvoma rokmi počas
vojny jej dedina zničená, utiekla z domu a stihla so sebou zobrať len rodinný album s fotografiami. Teraz býva
s deťmi v Aténach, v Grécku a jej muž zostal v Sýrii. Veľmi sa oňho bojí a nevie, či je v bezpečí. Veľa utečencov
ako Lajla nebýva v špeciálne vytvorených táboroch, ale si prenajmú byt na mieste, kam prídu. Humanitárne
a pomocné organizácie sa snažia podporovať ich, aby si mohli nanovo usporiadať život; niekedy preplácajú
náklady na nájomné alebo financujú vzdelávanie detí. Stáva sa tiež (napríklad aj v Libanone), že ako gesto solidarity obyvatelia prijímajú do svojich domovov sýrske rodiny, pričom im ponúknu nielen bývanie a stravu, ale aj
svoju pohostinnosť a vnímajú ich ako členov rodiny.
Dôvod úteku:
Miesto úteku:
Ako dnes žije?

Akú pomoc dostala?

Kto jej pomáha?
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13. rozmanitosť
a vzdelávanie
Anotácia:

Tematický celok:

Žiaci v tejto aktivite diskutujú
o dvoch fotografiách ich
rovesníkov – jedna je z Afganistanu, druhá zo Slovenska.
Pokúsia sa nájsť podobné
a rozdielne aspekty života oboch
ľudí a spoločností, v ktorých žijú.
S pomocou učiteľa/ky potom
zistia, ako veľmi ich odpovede
boli alebo neboli stereotypné
a ako sa týmto stereotypom
vyvarovať. Aktivitu je s drobnými
úpravami možné použiť aj ako
doplnok k učivu o Sokratovi.

Človek a spoločnosť/Dejiny
filozofie.

Škola – práva a povinnosti
v škole/Sokrates – úvod do
jeho učenia.

Slovensko (napr. z novín alebo
časopisov); veľký biely hárok
papiera, jeden pre každú
skupinu, rozdelený do dvoch
stĺpcov s dvoma nadpismi –
„Rovnaké“ a „Rozdielne“;
fixky, farebné zvýrazňovače;
príbeh Sabz Dara (príloha).

Výkonový štandard:

Ciele:

Téma:

Vysvetliť svoje práva
a povinnosti v škole
(a porovnať možnosti žiakov
z iných častí sveta).

Čas:
Odporúčaný ročník:
3. ročník alebo 4. ročník SŠ.
(Aktivita je primárne zameraná
na tému vzdelávanie – 3. ročník,
ale dá sa využiť aj pri dejinách
filozofie – 4. ročník.)

45 minút.

Pomôcky:
Fotografie detí/mladých ľudí
zobrazujúcich v školskom
prostredí – Afganistan (príloha),
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•p
 orovnať a pomenovať
podobnosti a rozdiely medzi
rovesníkmi na Slovensku
a v Afganistane;
• a nalyzovať a vlastnými
slovami vyjadriť, ako vznikajú
stereotypné predstavy
o ľuďoch a miestach;
• a plikovať sokratovskú metódu
na príklade a diskutovať o nej.

Postup:
10 MIN.

EVOKÁCIA:

1. Žiakov rozdeľte do skupín (max. 5 v skupine) a rozdajte im pripravené papiere, na
ktorých sú dva stĺpce s nápismi „Rovnaké“ a „Rozdielne“, rozdajte im aj pripravené
fotografie (z prílohy, časopisov či novín).

2. V skupinách si žiaci pozrú fotografie a zapisujú do pripraveného papiera odpovede na
otázky:

ȫȫ Čo majú osoby na fotografiách spoločné?
ȫȫ Čo majú rozdielne?
ȫȫ Ako žijú?
ȫȫ Čo ich spája?
ȫȫ Ako vyzerá ich bežný deň?
20 MIN.

UVEDOMENIE:

3. Porovnajte odpovede v jednotlivých skupinách a komentujte podobnosti aj odlišnosti,
ktoré žiaci definovali.

4. Kontrolujte mieru vyváženosti jednotlivých odpovedí, ktorá naznačuje, či majú žiaci
porozumenie pre spoločnú ľudskú skúsenosť a schopnosť vžiť sa do situácie iných
(porovnávaním, vysvetľovaním, diskusiou).

5. Narúšajte pôsobenie stereotypných predstáv o ľuďoch a miestach (môžete prečítať

skutočný príbeh z fotografie: Sabz Dara – túžba po vzdelaní – nájdete ho aj v príručke
z prílohy).

6. Hľadajte odpovede – sokratovskou metódou „Viem, že nič neviem“ – príprava na učivo

o Sokratovi. (Sokratovská metóda spočívala v tom, že Sokrates sa pýtal ľudí na rôzne
veci a svojimi otázkami ich priviedol k poznaniu, že daný problém dobre neovládajú,
nepoznajú a treba o ňom ešte veľa študovať, diskutovať a rozmýšľať...)

15 MIN.

REFLEXIA:

7.

Diskutujte so žiakmi:
ȫȫ Čo si myslíte, že bolo cieľom tejto aktivity/hodiny?
ȫȫ V čom bola podobnosť a v čom rozdielnosť fotografií, ktoré ste mali pred sebou,
a v čom v odpovediach na otázky?
ȫȫ Čo nové ste sa naučili o spôsoboch života ľudí v iných častiach sveta?
ȫȫ Ako podľa vás vznikajú predsudky a stereotypy v myslení? Čo spôsobuje, že ich
prijímame a stotožňujeme sa s nimi?
ȫȫ Ako si vysvetľujete výrok Sokrata „Viem, že nič neviem“?
(Pozn.: Krátko priblížte Sokratov život a spôsob vedenia dialógu.)
Alternatíva:
Diskusiu môžete zasadiť do kontextu: „Ako možno poznatky, ktoré sme získali,
premietnuť do učenia o Sokratovi?“
(Je možné použiť pracovný náčrt na papieri pre každého študenta, aby tam zapísal „svoje” reťazenie: vzdelávanie – školy – rozličný pohľad – poznatky – cesta
k odpovedi – Sokratovo učenie…)
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PRÍLOHA

Afganistan je krajina s pohnutou minulosťou. Túto kedysi kultúrnu krajinu zasiahla séria vojen, ktorá trvala
takmer štvrťstoročie a prakticky dodnes sa neskončila.
Po vojne so Sovietskym zväzom nasledovala občianska
vojna, ktorá viedla k ovládnutiu krajiny náboženskými
fanatikmi z hnutia Taliban a zasiahla všetky aspekty života, vrátane školstva.
Afganistan má jednu z najmladších populácií na svete –
až jeden z piatich Afgancov je dieťa v „školopovinnom“
veku, čo je najvyšší podiel na svete. Po ukončení vlády
Talibanu nastal obrovský hlad po vzdelaní. Ale zničené školy, nedostatok učiteľov a financií na školstvo sú
len niektoré z výziev, ktorým čelí afganská spoločnosť.
Túžba po vzdelaní však dokáže zdolať aj tieto prekážky. Príkladom je Sabz Dara – chudobná horská obec v strednej časti Afganistanu, v tesnej blízkosti štítov pohoria
Hindukúš. Najbližšia škola bola vzdialená osem kilometrov a najmä pre malé deti nebolo možné túto vzdialenosť
v ťažkom horskom teréne prekonávať pešo. Preto sa miestni obyvatelia rozhodli svojpomocne otvoriť novú školu. Pre
nedostatok priestorov a financií sa dohodli s miestnou mešitou, že budú ako provizórnu školu využívať jej priestory.
Dnes sa v mešite vyučuje denne v dvoch zmenách – ráno a poobede. Naraz sa tu spoločne učí až päť tried – ak je
pekné počasie, niektoré sa presunú von, kde sa učia pod holým nebom. Vďaka podpore zahraničnej mimovládnej
organizácie sa škole podarilo získať základné učebné pomôcky, ako sú tabule a učebnice, a zabezpečiť plat pre učiteľov. Kriedy, zošity a perá si ale komunita musí zadovážiť sama. Spoločne plánuje postaviť celkom novú budovu – na
tieto účely už kúpila pozemok v blízkosti rieky, no vysoké finančné náklady jej zatiaľ nedovolili začať s výstavbou.
Napriek tomu sa nevzdáva, za vzor jej slúžia iné školy v oblasti, ktorým sa podarilo získať podporu zo zahraničných
zdrojov a od ministerstva školstva a vybudovať dobre vybavené školy, ktorých najlepší absolventi a absolventky pokračujú v štúdiu v mestách, niektorí aj na univerzitách.
Text a fotografie: Lukáš Zajac

65

14. detské práva
Anotácia:

Téma:

Žiaci sa na základe konkrétnych
príbehov zamyslia nad právami
detí vo svete. Podľa vlastného
zváženia zoradia problémy
od najdôležitejších k menej
dôležitým a v diskusii obhajujú
svoje stanoviská a postoje.
Alternatívne sa aktivita môže
venovať dejinám filozofie,
osvietenstvu a súvislosti
ľudských práv s rozvojom
myslenia.

Práva detí.

Odporúčaný ročník:
3. ročník /4. ročník SŠ.

Tematický celok:
Ľudské práva/Dejiny filozofie.

Výkonový štandard:
Na príkladoch uviesť a pochopiť
detské práva, vznik práv ako
ťažiskovej témy jedného
obdobia v rámci dejín filozofie.

Čas:
40 minút.

Pomôcky:
Nastrihané kartičky z prílohy
č. 1 – v obálkach pre 6 skupín, kartičky s príbehom
porušovania ľudských práv
– 6 kusov – príloha č. 2,
jeden väčší hárok papiera
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– A3 a lepidlo do každej
skupiny, počítač s prístupom
na internet, dataprojektor
(alternatívne bez nich).

Ciele:

•p
 ochopiť dôležitosť detských
práv pre všetky deti bez
ohľadu na etnický pôvod,
pohlavie a miesto, kde žijú;
• v cítiť sa do pocitov detí
v inom kultúrnom, politickom a sociálnom prostredí,
identifikovať ich potreby;
•p
 racovať v skupine na
spoločnom cieli, jasne
formulovať a predniesť
vybrané stanoviská.

Postup:
10 MIN.

EVOKÁCIA:

1. Žiakom pustite na úvod hodiny nahrávku z YouTube, ktoré nájdete podľa kľúčových
slov – Ľudské práva – United (alebo na: http://bit.ly/ludske-prava).

2. Diskutujte o piesni a ilustračnom videu:
ȫȫ Čo vás na videu zaujalo?
ȫȫ Aká téma rezonovala v ukážke?
ȫȫ Ako to súvisí s našim predmetom?
ȫȫ Poznáte nejaké dokumenty o ľudských právach?
ȫȫ Poznáte nejaké organizácie, ktoré sa zaoberajú ľudskými právami?
ȫȫ Stretli ste sa osobne s porušovaním ľudských práv?
Alternatíva:
V prípade, že nechcete alebo nemôžete pracovať s počítačom, môžete použiť
alternatívu k evokácii:
Pomôcky: cca 20 prázdnych papierov, písacie potreby, papierová páska alebo
lepiaca potreba.
A. Rozdeľte žiakov do šiestich skupín. Každej dajte 3 – 4 prázdne papiere, ktoré si
nastrihajú alebo natrhajú na formát A6 (karty), prípadne i fixky.
B. V skupinách budú diskutovať o tom, čo ich robí zdravými a šťastnými – pojmy
zapisujú na karty. Diskutujú o tom, či sú tieto pojmy „túžbami“ alebo „potrebami“.
C. Na tabuľu napíšte dva nápisy – „túžby“ a „potreby“. Karty postupne nalepte
(papierovou páskou) alebo pripevnite na tabuľu a pri spoločnej diskusii ich trieďte
do dvoch skupín. Diskutujte aj o tých pojmoch, ktoré podľa žiakov nepatria do
túžob ani potrieb, prípadne patria do oboch.
D. Žiakov sa spýtajte, čo to znamená, ak niekoho základné potreby nie sú naplnené a ako táto téma súvisí s detskými právami.
„Potreby“ sú napr. jedlo, voda, zdravotná starostlivosť, príbytok, teda veci, ktoré
potrebujeme na prežitie. „Túžby“ sú veci, ktoré chceme mať, ale nepotrebujeme
ich k prežitiu, ako napr. móda, hudba, elektronika, možnosť cestovať, právo voliť...
20 MIN.

UVEDOMENIE:

3. Žiakov rozdeľte do skupín po 4 – 5 žiakov; každá skupina si vyžrebuje jeden z dvoch
príbehov na kartičke (príloha č. 2) a obálku, v ktorej sú práva dieťaťa (príloha č. 1).

4. V skupine si prečítajú príbeh „svojho“ dieťaťa a diskutujú o právach, ktoré majú v obálke
na kartičkách.

5. Vysvetlite, ako sa postupuje pri hodnotení podľa diamantovej schémy:
Žiaci sa musia poradiť a spoločne rozhodnúť, ktoré práva sú pre dieťa z rolovej karty
najdôležitejšie, menej dôležité a ktoré najmenej dôležité. Najprv vyberú jedno právo
(kartičku), ktoré považujú pre dané dieťa za najdôležitejšie, pod túto kartičku položia
vedľa seba ďalšie dve dôležité práva. Pod ne položia tri menej dôležité práva. Do štvrtého riadku umiestnia dve kartičky a do piateho položia jednu kartičku – právo, ktoré
považujú za relatívne najmenej dôležité pre dané dieťa z rolovej karty. (Je výhodné mať
pripravenú schému na tabuli, alebo premietnuť ju cez dataprojektor pre lepšiu predstavivosť a urýchlenie práce…)
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6. Žiakom nechajte dostatok času na diskusiu v skupine. Keď sa v skupine dohodnú na
svojom stanovisku, nalepia všetkých deväť kartičiek spolu s rolovou kartou na papier
podľa schémy diamant, teda podľa predchádzajúceho zadania.

najdôležitejšie
ukazovatele

najmenej
dôležité
ukazovatele

7.
10 MIN.

Dve vybrané skupiny predstavia spoločné stanovisko pred triedou a v rámci každej
prezentácie majú ostatní žiaci priestor na otázky. Žiaci definujú, pri ktorých právach mali
iné názory ako prezentujúce skupiny.

REFLEXIA:

8. Diskutujte so žiakmi:
ȫȫ Ktoré detské práva považovala väčšina skupín za dôležité, resp. za relatívne nedôležité? Čo vás viedlo k tomu, aby ste určili hierarchiu práv dieťaťa práve takýmto
spôsobom?
ȫȫ V čom sa rozdelenie priorít v jednotlivých skupinách líšilo a v čom bolo podobné?
ȫȫ Ako by vyzerala hierarchia dôležitosti práv z vášho pohľadu?
ȫȫ Myslíte si, že deti potrebujú mať vlastný dohovor k ich právam? Prečo (áno alebo
nie)? Kde takýto dohovor nájdete?
ȫȫ Akými spôsobmi si ľudia vymáhajú svoje práva? Ako by ste ich vymáhali vy, ak by
boli porušené?
ȫȫ Kedy v histórii sa začalo o právach ľudí vôbec uvažovať? Súviselo to s rozvojom
myslenia? (Prepojenie na tému osvietenstva – dejiny filozofie.)
Alternatíva:
Aktivita je primárne zameraná na ľudské práva (3. ročník), ale dá sa využiť aj pri
dejinách filozofie – osvietenstve (4. ročník).
Práva pre jednotlivé skupiny môžete odlíšiť farebne, každá skupina bude mať
„svoju farbu“, a tak vzniknú farebné diamantové schémy.
Zdroje:
Jeden svet na školách III. – metodická príručka pre učiteľov stredných škôl, vydalo OZ Človek
v ohrození, 2009 – aktivita bola upravená a modifikovaná.
Human Rights Here and Now, Celebrating the Universal Declaration of Human Rights, Nancy
Flowers. Dostupné na internete: http://bit.ly/evokacia

68

PRÍLOHA Č. 1
✄

✄

PRÁVO NA OCHRANU PROTI
POHLAVNÉMU ZNEUŽÍVANIU
Máte právo na ochranu proti pohlavnému
zneužívaniu. Znamená to, že nikto nesmie
s vaším telom robiť nič, čo sami nechcete,
napríklad fotiť a dotýkať sa ho, alebo vás nútiť
povedať veci, ktoré povedať nechcete.

PRÁVO NA PRIMERANÚ ŽIVOTNÚ ÚROVEŇ
Máte právo na primeranú životnú úroveň. To
znamená, že rodičia musia zabezpečiť, aby ste
mali čo jesť, čo si obliecť, kde bývať atď. Ak si to
rodičia nemôžu dovoliť, musí pomôcť vláda.

✄

✄

✄

OCHRANA PRED UTRPENÍM
Nikto vám nesmie ubližovať. Dospelí musia
zabezpečiť, aby ste boli chránení proti
zneužívaniu, násiliu a zanedbávaniu. Dokonca
ani vaši rodičia nemajú právo vám ublížiť.

PRÁVO NA POKOJNÝ ŽIVOT
Účelom vašej výchovy je plne rozvinúť osobnosť, talent, duševné a fyzické schopnosti. Výchovou by ste mali získať úctu k vašim rodičom,
kultúrnej identite, prostrediu, v ktorom žijete, aj
k hodnotám iných, a tak sa pripraviť na zodpovedný a pokojný život v slobodnej spoločnosti
rešpektujúc práva iných ľudí a svoje okolie.

✄

PRÁVO NA RODIČOV A OCHRANU
Na vašej výchove sa musia podieľať obaja vaši
rodičia. Dospelí musia robiť vo vzťahu k vám len
to, čo je pre vás najlepšie. Ak nemáte rodičov,
alebo ak pre vás nie je bezpečné, aby ste so
svojimi rodičmi žili, máte právo na zvláštnu
ochranu a pomoc.

✄

PRÁVO NA INFORMÁCIE
Máte právo získavať informácie z rozhlasu,
televízie, novín, kníh a iných zdrojov
z celého sveta. Rodičia musia zabezpečiť,
aby ste dostávali informácie, ktorým
dokážete porozumieť.

✄
PRÁVO NA ZDRAVIE
Máte právo na zdravie. Znamená to, že
keď ste chorí, máte nárok na profesionálnu
starostlivosť a lieky. Dospelí sa v prvom
rade musia zo všetkých síl snažiť, aby ich
deti neochoreli, a to najmä tak, že deťom
poskytujú stravu a starajú sa o ne.

PRÁVO NA VZDELANIE
Máte právo na vzdelanie. Musíte získať
základné vzdelanie, ktoré musí byť
bezplatné. Mali by ste tiež mať možnosť
navštevovať strednú školu.

✄

✄
PRÁVO NA ODDYCH A HRAŤ SA
Máte právo hrať sa a právo na oddych
a voľný čas. Máte právo stretávať sa,
kamarátiť sa a združovať sa s inými ľuďmi,
pokiaľ to nezasahuje do práv iných.

PRÍLOHA Č. 2
✄

✄

PRÍBEH Č. 2
Dievča – pravdepodobne z chudobnej krajiny
– ktoré sa ocitlo v utečeneckom tábore
na Slovensku. Jej rodičia sú nezvestní. Má
prístup ku vzdelaniu a základnej sociálnej
starostlivosti. Býva však na okraji „civilizácie“,
lebo sa nepodarilo presvedčiť žiadnu obec na
Slovensku, aby mala neplnoletých utečencov
bez rodičov vo svojom okolí.

PRÍBEH Č. 1
Chlapec žijúci s matkou a s piatimi súrodencami v Kábule v Afganistane pomáha
rodine tak, že zbiera na ulici plechovky
a predáva ich. Nemôže chodiť do školy,
lebo jeho rodina nemá dosť peňazí na
školské pomôcky.
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slovník
pojmov

Biomasa je súhrn látok tvoriaci telá živých organizmov.
Z pohľadu energetiky sa jedná o biologický materiál pochádzajúci zo živých alebo nedávno žijúcich organizmov.
Najčastejšie odkazuje na rastliny alebo materiály na rastlinnej báze.

práva). Svetová banka posudzuje mieru chudoby podľa
denného príjmu na osobu. Extrémna chudoba – človek
má menej ako 1,25 amerického dolára (asi 1 euro) na
deň (prepočítava sa podľa parity kúpnej sily). Takýchto
ľudí je o niečo málo viac ako miliarda (2011). Mimoriadne chudobní – žijú za menej ako 2 doláre na deň (cca
1,5 eura – podľa parity kúpnej sily) – tých je na svete
2,2 miliardy (2011). Odstránenie a zníženie chudoby je
hlavným cieľom všetkých svetových rozvojových praktík.
Okrem hranice tzv. absolútnej chudoby – stavu, keď dotyčný človek nemá podmienky pre uspokojenie základných
ľudských potrieb – existuje tiež relatívna chudoba, stav,
keď je daná spoločnosť alebo jedinec, chudobnejší ako
zvyšok obyvateľstva, hoci ich príjem je vyšší ako 1,25 USD
na deň. Tento stav je typický pre chudobných obyvateľov
bohatších štátov.

Biopalivá sú palivá, ktoré vznikli cielenou výrobou
z biologického odpadu a biomasy – v prípade staršieho
typu biopalív najčastejšie zo sacharidov a rastlinných olejov. Cieľom biopalív je priniesť environmentálne „dobro“
(menšie emisie škodlivín do prostredia, menšie nároky na
vyčerpateľné prírodné zdroje), s výrobou biopalív sa však
spája aj určité „zlo“: zaberanie cenných plôch pôdy, konkurencia s potravinami, nie vždy priaznivá celková energetická bilancia, veľakrát zlá kvalita výsledných produktov.
Druhá generácia biopalív je účinnejšia, energeticky výhodnejšia a má menšie negatívne environmentálne dôsledky.

Klimatické zmeny (globálne otepľovanie) je jeden
z najdiskutovanejších súčasných globálnych problémov
ľudstva. Kľúčovým pojmom je tzv. skleníkový efekt – proces, ktorý vznikol pôsobením človeka. Pri ňom konkrétne skleníkové plyny v atmosfére spôsobujú ohrievanie
planéty tým, že prepúšťajú slnečné žiarenie, ale tepelné (infračervené) žiarenie už „nepúšťajú“ von, a povrch
Zeme ho absorbuje. Od polovice 20. storočia sa teplota
Zeme zvýšila priemerne o 0,6 stupňa Celzia. Dôsledky sú
(a budú) kvôli narušenej rovnováhe a veľmi asymetrickým
účinkom zmien klímy závažné.

Globalizácia je súbor procesov, v dôsledku ktorého sa
miesta v rôznych častiach sveta stávajú viac prepojenými,
sociálne a ekonomické vzťahy sa viac odohrávajú na medzikontinentálnej úrovni a svet sám sa stáva zreteľnejším
geografickým celkom. Definícia dodnes sporného konceptu siaha od chápania globalizácie ako bezprecedentnej
zmeny histórie – v negatívnom i pozitívnom zmysle – až
po spochybňovanie samotného pojmu.
Globálna dedina je stav spoločnosti, ktorej komunikačné systémy umožnili zrovnoprávniť prístup jej členov k informáciám. Vďaka moderným médiám sa informácie šíria
okamžite celým svetom rovnako, ako sa v minulosti šírili
ústnym podaním po malej dedine. Termín sa po nástupe
internetu stal často citovaným, ale tiež často ironizovaným
a kritizovaným.

Klimatickí utečenci sú osoby nútené opustiť svoje
domy na nejaký čas alebo nastálo z dôvodu extrémnych
podmienok počasia – napr. kvôli zvyšovaniu úrovne vôd
v moriach a oceánoch, výskytu povodní alebo sucha, cyklónov a tropických búrok alebo zosuvov pôdy, ktoré znemožňujú ďalší život v danej oblasti. Odhaduje sa, že do
roku 2050 bude na svete až 200 miliónov klimatických
utečencov.

Humanitárna pomoc je materiálna a logistická pomoc ľuďom v núdzi – utečencom, obetiam prírodných
katastrof, ozbrojených konfliktov. Zvyčajne je krátkodobá
a trvá do tej doby, než ju nahradí dlhodobá pomoc zo
strany vlády a iných inštitúcií. Základné ciele sú: zachrániť
ľudské životy, zabezpečiť základné ľudské potreby (voda,
jedlo, prístrešie), poskytnúť základnú hygienickú a zdravotnícku pomoc. Od rozvojovej pomoci sa líšia predovšetkým
krátkodobosťou a riešením iba bezprostredných rizík.

Migrácia – mechanický pohyb obyvateľstva, teda proces sťahovania ľudí za hranice trvalého bydliska, sa delí
na dobrovoľnú a nedobrovoľnú. Príčiny nedobrovoľnej
migrácie možno rozdeliť do dvoch hlavných kategórií: a)
dôvody spôsobené prírodnými podmienkami – rôzne živelné katastrofy (záplavy, hurikány, požiare), hladomor, extrémna chudoba či epidémie rôznych chorôb; b) dôvody
spôsobené človekom – porušovaniu ľudských práv – obchodovanie s ľuďmi, politické prenasledovanie, diktátorské
režimy.

Chudoba označuje stav, keď dotyčný človek nemá podmienky pre uspokojenie základných ľudských potrieb
(jedlo, voda, oblečenie, ochrana zdravia, vzdelanie, ľudské
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Multikulturalizmus možno chápať ako stav prelínania
a koexistencie rozličných kultúr na určitom území alebo ako
snahu o rovnoprávne postavenie v spoločnosti a o rovnaké možnosti uplatnenia všetkých sociálnych skupín, etník
a národov.

Socializácia je proces, pri ktorom sa človek začleňuje do
spoločnosti, pričom si osvojuje jej hodnoty, normy, spôsoby správania sa, schopnosti a učí sa sociálnym roliam.
Výsledkom je vytvorenie „sociálneho ja“, sociálnej identity
a socio-kultúrnej osobnosti. Socializácia prebieha po celý
život, najdôležitejšia je však v detstve a mladosti.

Multikultúrna výchova sa usiluje, prostredníctvom
vzdelávacích programov, o vytváranie spôsobilosti ľudí
chápať a rešpektovať aj iné kultúry než svoju vlastnú, ako
i eliminovať alebo oslabovať etnické či rasové predsudky.
Má značný význam vzhľadom k vytváraniu postojov voči
imigrantom.

Stereotypy sú nekompletné a často tiež chybné obrazy ľudí a javov fungujúcich v rôznych kultúrach. Používame ich, pretože nám uľahčujú zvládnuť zložité problémy
každodenného života, ale nevedomosť ich existencie
a uznávania ich za objektívne fakty môže byť hrozivá.
Dôsledkami stereotypov môžu byť predsudky (domýšľanie negatívneho hodnotenia na základe stereotypov)
a diskriminácia (už nie hodnotenie, ale činnosť vyplývajúca z predsudkov).

Neobnoviteľné zdroje energie spotrebúvaním zanikajú. Obnoviteľné prírodné zdroje majú schopnosť sa pri
postupnom spotrebúvaní čiastočne alebo úplne obnoviť,
a to samy alebo za prispenia človeka. Typickými príkladmi
neobnoviteľných zdrojov energie sú predovšetkým fosílne palivá (uhlie, ropa, zemný plyn a rašelina). Ďalej sem
patria látky na výrobu jadrovej energie (urán, výhľadovo
tórium).

Utečenec je osoba, ktorá v dôsledku opodstatnenej
obavy pred prenasledovaním z rasových, náboženských
a národnostných dôvodov alebo z dôvodu príslušnosti
k určitej sociálnej skupine alebo zastávania určitých politických názorov, ktoré nemôže prijať, alebo v dôsledku obáv
prameniacich z uvedených príslušností, odmieta ochranu
svojho štátu; alebo osoba bez štátneho občianstva, ktorá sa nachádza mimo štátu svojho doterajšieho pobytu
v dôsledku týchto udalostí a ktorá sa tam vzhľadom na
uvedené obavy nemôže alebo nechce vrátiť.

Nerastné suroviny je pojem, ktorý sa používa pre neobnoviteľné prvky, zlúčeniny, minerály alebo horniny, ktoré je
možno ekonomicky využiť. Ťažba aj spracovanie prakticky
všetkých nerastných surovín vždy mala a má výrazné negatívne dôsledky pre životné prostredie. Najdôležitejšími
nerastnými surovinami sú fosílne palivá (a urán). Ďalšou
kategóriou sú stavebné suroviny.

Vnútorní utečenci (ang. Internally Displaced Person,
v skratke IDP) sú osoby, ktoré sú z dôvodu vojenských
konfliktov, prenasledovania alebo prírodných nešťastí nútené opustiť svoje domy a sťahujú sa na iné miesta v rámci krajiny, ktorej sú občanmi.

Predsudok je väčšinou negatívny názor alebo postoj
aplikovaný na jednotlivca alebo skupinu, vybudovaný bez
dostatočných vedomostí a založený na negatívnych stereotypoch. Predsudky sú výsledkom „predčasného súdenia“
a môžu viesť k diskriminácii.
Rozvojová pomoc je dlhodobá pomoc, smerovaná
k ľuďom a krajinám, ktoré sú chudobnejšie a trápia sa
s rôznymi spoločensko-hospodárskymi problémami, odpovedá na zložitejšie systémové problémy, cieľ je podporovať spoločensko-hospodársky a politický rozvoj krajiny.
Zahŕňa napr. výstavbu infraštruktúry (školy, nemocnice,
cesty, atď.) alebo vzdelávanie personálu (školenie expertov, podporovanie uskutočňovania výskumov, výmena
skúseností, atď.). Dôležité je, aby krajiny, ktorým sa poskytuje pomoc, boli vnímané ako partneri a mali možnosť
samostatne rozhodovať o svojich potrebách a smerovaní
rozvoja. Z tohto dôvodu sa čoraz častejšie používa formulácia „rozvojová spolupráca“ namiesto „pomoc“.
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