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Po veľmi dobrej skúsenosti spolupráce s OZ Človek v ohrození som veľmi rada prijala ponuku po-

dieľať sa aj na projekte Modelové školy globálneho vzdelávania (GV). Na začiatku projektu sme 

sa na stretnutí nás garantov s projektovým manažérom dozvedeli, ktoré školy budú do projektu 

vôbec zapojené. Tiež sa demokraticky rozhodovalo, kto bude garantom ktorej školy, a tak sa mi ušla 

Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne. Dôvod? Ekonomické predmety majú vraj najbližšie k mojej 

aprobácii (matematika – informatika) a tiež mi bolo povedané, že to nebudem mať ťažké, lebo v ob-

lasti GV má táto škola už niečo za sebou. Súhlasila som. 

Začítala som sa teda do ich školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) a začala hľadať ces-

tičky, ktorými by sa ten i jednotlivé vyučované predmety dali prepojiť s globálnymi témami, aj keď 

mnoho vecí tam už mali. Na úvodnom seminári sme hneď vymysleli niekoľko možností, ako „imple-

mentovať globálne vzdelávanie do školského kurikula“ – ako by povedal učiteľ mediálnej výchovy 

Janko, ktorý mimochodom v decembri 2012 získal Cenu Človeka za prínos k šíreniu hodnôt, ktoré 

vyznáva OZ Človek v ohrození. V priebehu trvania projektu som tak mala možnosť spolupracovať 

pri tvorbe a občas aj zažiť niekoľko zaujímavých hodín tovaroznalectva, hospodárskej geografie, 

angličtiny, mediálnej výchovy, matematiky i slovenčiny, na ktorých sa nenútenou formou témy GV 

objavovali ruka v ruke s témami spomínaných predmetov.  

Dúfam, že nami vytvorené aktivity a tiež návod, ako ŠkVP obchodných akadémií obohatiť 

o témy globálneho vzdelávania, budú inšpiráciou pre učiteľov a učiteľky rôznych škôl a pomôžu 

zlepšiť vyučovanie tak, aby bolo pre žiakov (i učiteľov) lákavejšie, príjemnejšie a zaujímavejšie a v ne-

poslednom rade, aby sme všetci začali vnímať aj svet tých druhých, svet okolo nás. 

Na záver spomeniem ešte jeden výrok, ktorý odznel na hodnotiacom seminári a je pre mňa 

akýmsi symbolom tohto projektu: „Ja milujem túto globalizáciu!“. 

Iveta Kohanová

odborná garantka pre Obchodnú akadémiu v Dolnom Kubíne

Oravský guru na globálne 
vzdelávanie

Úvod
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Pri výbere škôl do projektu Modelové školy GV sme sa snažili o čo najväčšiu pestrosť. Potešilo 

ma, že na našu výzvu reagoval aj veľký počet stredných odborných škôl, ktoré sú často pri po-

dobných projektoch odsúvané. Zároveň to bolo pre mňa istým spôsobom dobrodružstvo. Globálne 

vzdelávanie na Strednej odbornej škole so zameraním na odbor kuchár – čašník? Prečo nie, po-

súvať globálne témy do tradičných predmetov je overená cesta, dostať ich do jedální a reštaurácií, 

kde praxujú budúci kuchári a kuchárky, to je už výzva. Stredná odborná škola Levická v Nitre bola 

ideálnym „materiálom“ na tento experiment.

Keď ma pri jednej z prvých návštev čakala ráno kuchárska čapica a zástera, vedel som, že 

táto škola nemá problém pustiť sa do globálneho vzdelávania priamo v kuchyni. Následná teoretic-

ká príprava na varenie bola netradičná. Pôvod zemiakov, ich príprava z hľadiska energetickej šetr-

nosti, to všetko sú globálne súvislosti priamo v kuchyni. Zážitkom bol tiež multikulturalizmus v praxi, 

porovnanie talianskej a thajskej kuchyne s kultúrnymi špecifikami nielen na tanieri. 

Výnimočné bolo prepojenie praxe s teoretickými predmetmi. A to nielen takými, ktoré pria-

mo súvisia s varením ako napríklad Potraviny a výživa, ale aj tradičnými ako slovenský jazyk či geo-

grafia alebo dokonca taliansky jazyk. 

Toto všetko by nebolo možné bez „duše“ projektu Márie Koncovej. Neutíchajúca energia, ho-

diny strávené spoločným plánovaním, prirodzený záujem o nové témy a žiakov. To všetko posúvalo 

projekt dopredu a vytváralo nadšenie preň aj u ďalších učiteliek a učiteľov. A ja som sa tešil na každú 

návštevu Nitry, na diskusie pri káve s Máriou, na ochutnávku jedál v kuchyni a na nové prepojenia 

globálneho vzdelávania v predmetoch.

Pri jednom z posledných stretnutí zaznela aj táto úvaha: „Naši žiaci a žiačky sa nevyhnut-

ne budú stretávať s potravinami, spoznávať ich pôvod, na pracovisku sa stretnú s interkultúrnymi 

vzťahmi, zvláštnosťami iných kuchýň. Budú premýšľať nad energetickou šetrnosťou. To všetko im 

chceme uľahčiť, musíme ísť s dobou, a preto je tento projekt pre nás dôležitý.“ Projekt na Strednej 

odbornej škole Levická v Nitre bol úspešným dobrodružstvom.

Andrej Návojský

odborný garant pre SOŠ Levická 40 v Nitre

Globálne vzdelávanie  
v kuchyni
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Prečo Mušketierska? Určite mnohí z vás, ktorí teraz čítate o škole v Poproči, rozmýšľate, kde sa 

škola nachádza. Poproč leží v krásnom prostredí v juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria 

na ľavom brehu rieky Bodvy.

Ak vojdete do obce, uvidíte, že popri kostole tvorí dominantu obce aj škola. A keď vojdete 

do školy, tak si pomyslíte, že je to škola, v ktorej by chcel učiť každý učiteľ. Odborné učebne, učebňa 

pre biológiu, učebňa pre geografiu, krásna telocvičňa, jedáleň, učebňa výtvarnej výchovy a dokonca 

učebňa pre globálne vzdelávanie. A v škole tím, ktorý sa rozhodol pracovať v projekte Modelové 

školy globálneho vzdelávania.

 Učiteľský tím pracuje spoločne a žije spoločný školský život v zborovni. Aj preto si škola 

zvolila v rámci projektu realizovanie projektových dní. Nielen niekoľko vyučovacích hodín, ale celé 

projektové dni pre všetkých žiakov školy so zapojením všetkých učiteľov.  V realizácii celoškolských 

projektov majú skúsenosti, pretože zorganizovať takéto náročné podujatia vyžaduje súhru všetkých 

zúčastnených. A preto ten názov - Mušketierska škola. „Keď ideme do toho, tak všetci. Jeden za 

všetkých, všetci za jedného“. Pocit, že do toho bola zapojená celá škola, stál za to. Škola mala jasný 

cieľ, idú do toho všetci a zároveň si pomáhajú. Ak niečo nevyjde, tak všetci zvažujú, ako to nabudúce 

vylepšiť. Žiaci prvého stupňa ukážu starším, čo vedia urobiť, starší pomôžu  mladším. 

Aj keď sme niekedy uvažovali, či by sme pri hodnotení dopadu dokázali vždy u každého žiaka 

povedať, že nastal posun v oblasti globálneho vzdelávania, nakoniec sme si uvedomili, že ak učitelia 

učia žiakov školy žiť spoločne, spoliehať sa na seba, ale aj jeden na druhého, pomáhať si a hľadať 

súvislosti v živote a vo svete spoločne, tak potom sme splnili aj ciele, ktoré sme mali v projekte Mo-

delové školy globálneho vzdelávania.   

Ako Mušketierska škola napĺňala mušketierske heslo? Zvolili si tri projektové dni, každý trval 

jeden deň a bola zapojená celá škola od 1. až po 9. ročník. Všetko dokonale naplánované, zorgani-

zované. Nič nevybuchlo. Počas projektových dní bolo zrealizovaných niekoľko aktivít. Ťažko vybrať 

niektoré, všetky sú originálne, zaujímavé, a preto veríme, že budú inšpiratívne aj pre iné školy. Názvy 

projektových dní: 1. Voda, vzduch, pôda; 2. Festival kultúr; 3. Cena chleba – cesta chleba.

Mária Nogová

odborná garantka pre ZŠ s MŠ v Poproči

Škola v Poproči – 
Mušketierska škola
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Keď som v roku 2006 organizovala v spolupráci s viacerými mimovládnymi organizáciami prvý 

celoslovenský seminár pre učiteľov na tému globálneho vzdelávania, netušila som, že vzájomná 

spolupráca s občianskym združením Človek v ohrození bude mať dlhodobejší charakter.

Tak ako globalizácia vo svojej protirečivosti je sprievodným znakom rýchlo sa meniaceho 

sveta, tak aj potreba byť pripravený reagovať na život v tomto prepojenom problematickom svete 

je aktuálnou požiadavkou doby. 

Úprimne som sa tešila, že som mala príležitosť participovať s občianskym združením Človek 

v ohrození na vydaní metodickej príručky pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ (Globálne vzdelávanie 

na ZŠ), spolupracovať s pedagógmi z praxe. Neváhala som ani vtedy, keď som bola oslovená na 

spoluprácu v projekte Modelové školy globálneho vzdelávania. Potešilo ma, že budem v priamom 

kontakte s učiteľkami a učiteľmi z Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti, že budem mať príležitosť 

osobne zažiť atmosféru globálneho vzdelávania vo vyučovaní, že sa zúčastním ako konzultantka 

globálneho vzdelávania školského seminára na Látkach, že spoznám vynikajúci kolektív učiteliek, 

učiteľov, vedenia školy, že sa stretnem nielen so zanietenosťou a tvorivosťou učiteliek a učiteľov 

tejto školy v oblasti implementácie globálneho vzdelávania do vyučovacích predmetov, ale zaži-

jem aj spontánny záujem žiakov o témy globálneho sveta. Oceňujem ochotu učiteľského kolektívu 

sprostredkovať v predkladanej publikácii svoju koncepciu implementácie globálnej dimenzie vo vy-

učovacích predmetoch ďalším učiteľom, poskytnúť im ako inšpiráciu škálu konkrétnych metodických 

námetov, vzbudiť ich záujem a ukázať im možnosti začlenenia tém globálneho vzdelávania do vy-

učovacieho procesu.

Píšem tieto slová s istou nostalgiou a spomienkou na ľudí nadchnutých myšlienkou glo-

bálneho vzdelávania. Projekt končí, ale priateľstvá zostávajú. Prajem všetkým učiteľkám a učiteľom 

pekný zážitok pri výučbe globálnych tém.

Dáša Vargová

odborná garantka pre Gymnázium Mateja Hrebendu v Hnúšti

Tam, kde sa globálne učí 
s radosťou
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Občianske združenie Človek v ohrození je nezisko-

vá, mimovládna organizácia, založená na Slovensku 

v roku 1999. Naším poslaním je účinne pomáhať 

ľuďom, ktorí trpia dôsledkami vojnových konfliktov, 

prírodných katastrof a autoritárskych režimov. Za 11 

rokov svojej existencie sme pomohli tisíckam ľudí vo 

vyše 20 krajinách sveta. Vzdelávacími a osvetovými 

aktivitami na Slovensku sa snažíme prispieť k budo-

vaniu otvorenej, tolerantnej a solidárnej spoločnosti.

Naše aktivity možno rozdeliť do štyroch sku-

pín – humanitárna pomoc, rozvojová spolupráca, 

podpora ľudských práv a vzdelávacie a osvetové akti-

vity na Slovensku, kde patrí okrem globálneho vzde-

lávania aj Medzinárodný festival dokumentárnych fil-

mov Jeden svet. Priestor na diskusiu o týchto témach 

vytvárame organizovaním neformálnych debát „Ča-

jovňa s Človekom“, diskusiami na témy celospoločen-

ského významu v rámci formátu „Reflektor“, ako aj 

niekoľkoročnou účasťou na letnom festivale Pohoda. 

OZ Človek v ohrození je spoluzakladateľom 

Koalície pre podporu individuálneho darcovstva, kto-

rá vytvára podmienky pre transparentné darcovské 

prostredie. Prevádzkujeme charitatívny e-shop www.

CloveCiny.sk, prostredníctvom ktorého môžu záu-

jemcovia darovať originálne darčeky, ktoré potešia aj 

ľudí na druhej strane zemegule. Záleží nám aj na spô-

sobe, akým informujeme o svojich aktivitách. OZ Člo-

vek v ohrození podpísalo Kódex používania obrazov 

a podávania správ (www.clovekvohrozeni.sk/kodex). 

OZ Človek v ohrození je členom Platformy 

rozvojových mimovládnych organizácií na Sloven-

sku (PMVRO) a ako prvá slovenská organizácia sa od 

roku 2007 stalo partnerom Úradu pre humanitárnu 

pomoc Európskej komisie ECHO (Humanitarian Aid 

Office of the European Commission).

Človek v ohrození, o. z.

10 Modelové školy globálneho vzdelávania



Projekt Modelové školy globálneho vzdelávania 

na Slovensku mal za cieľ vytvoriť podmienky, ktoré 

pomôžu začleniť princípy, obsah a metódy globálne-

ho vzdelávania (GV) do školských vzdelávacích pro-

gramov piatich modelových škôl.  

Čo to ale znamená? Prečo si myslíme, že glo-

bálne témy a vzdelávanie do kurikula patria? A sami 

si iste kladiete otázku, ktorú sa vás budú zrejme pýtať 

i vaši žiaci – „a na čo mi to vlastne bude?“

Život nás všetkých je čoraz viac ovplyvňovaný 

globálnymi faktormi, ktoré každodenne zasahujú do 

nášho osobného i profesionálneho života. Väčšina naj-

žiadanejších profesií dneška na pracovnom trhu pred 

desiatimi rokmi neexistovala, státisíce ľudí v produktív-

nom veku dnes pracuje alebo študuje v zahraničí – v 

inom jazykovom a kultúrnom prostredí, v akom vyrasta-

li a v akom si ich rodičia i učitelia mysleli, že budú žiť. 

 Školské prostredie ani rodičia dnes často ne-

pripravujú mladých ľudí na orientáciu v dynamicky sa 

meniacom globalizovanom svete. Robia to hlavne elek-

tronické média, rovesníci a životné skúsenosti. Ambíciou 

globálneho vzdelávania je okrem iného premostiť vzras-

tajúcu priepasť medzi očakávaniami a potrebami mladej 

generácie a tým, čo im školské prostredie reálne ponúka. 

Autori tejto publikácie sú preto presvedčení, 

že najefektívnejším a v neposlednom rade i najreál-

nejším spôsobom, akým priniesť globálne témy do 

vyučovacieho procesu nie je vytvoriť ďalší samostat-

ný predmet, ale integrovať ich do jednotlivých pred-

metov a do školských vzdelávacích programov. Išli 

sme ešte ďalej – začlenili sme globálne vzdelávanie 

do školských vzdelávacích programov prostredníc-

tvom experimentálneho overovania globálneho vz-

delávania na modelových pilotných školách.

Globálne vzdelávanie poskytuje okrem obsahu 

tiež ideálny nástroj, ako do vzdelávania priniesť inova-

tívne metódy a formy výučby, ako sú napríklad partici-

patívne či integrované tematické vyučovanie, projek-

tové vyučovanie, interaktívne aktivity, práca s médiami 

či zážitkové učenie. Ich cieľom je, aby žiak získal väčšie 

sebavedomie, rýchlejšie sa rozvíjali jeho komunikačné 

zručnosti, dokázal lepšie pracovať v tíme, mal rozvinu-

té kritické myslenie, vedel lepšie zaujať postoj, vyjadriť 

vlastné stanovisko, aktívne riešiť problémy, pochopiť 

príčiny, dôsledky a riešenia problémov – teda mladý 

človek, ktorý je lepšie pripravený na život v dnešnom 

dynamicky sa meniacom svete. Samozrejme, tieto 

metódy nie sú zahrnuté iba v globálnom vzdelávaní.  

V kombinácii s globálnou perspektívou ale pomôžu 

porozumieť, ako rozhodnutia urobené v iných častiach 

sveta priamo ovplyvňujú naše životy a naopak, naše 

rozhodnutia ovplyvňujú životy druhých. 

Globálne vzdelávanie možno charakterizovať 

ako vzdelávanie, ktoré otvára ľuďom oči a myseľ k lepši-

emu pochopeniu globalizovaného sveta a uvedomeniu 

si potreby spravodlivejšieho sveta, potreby rovnosti  

a ľudských práv pre všetkých. Z pohľadu postojov je 

globálne vzdelávanie nástrojom, ktorý vedie od kultú-

ry individualizmu, často asociovanej s dominanciou, ku 

kultúre partnerstva postavenej na dialógu a spolupráci.

Do projektu bolo pôvodne zapojených päť škôl, 

z rôznych dôvodov ho dokončili len štyri, preto v tejto 

metodickej príručke prinášame materiály iba z tých-

to škôl. Hlavnú časť príručky tvoria kapitoly Globálne 

vzdelávanie v škole a Globálne vzdelávanie na hodi-

ne. V prvej časti nájdete opisy konkrétnych postupov, 

ako školy začlenili globálne vzdelávanie do vyučovania 

a do svojich programov. V tejto kapitole nájdete záro-

veň podrobnejšie rozpracované tzv. projektové dni, 

ktoré si ako formu implementácie globálneho vzde- 

lávania vybrala základná škola s materskou školou 

v Poproči. V druhej kapitole nájdete výber konkrétnych 

aktivít globálneho vzdelávania, ktorých autormi a reali-

zátormi sú školy zapojené do tohto projektu. 

O projekte našimi očami
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Harmonogram projektu

Nov – Dec 
2011

Apr – Aug 
2012

Dec 2012
–

Feb 2013

Jan – Feb 
2012

Mar 2012

Apr 2013

Apr 2013

Okt 2011

Sep – Dec 
2012

Vytvorenie päťčlenného expertného 
tímu, ktorý viedol zapojené školy pri 
začleňovaní GV do vzdelávania. Oslove- 
nie základných a stredných škôl na zapo-
jenie sa do projektu a výber 5 z nich. 

Štart projektu Stretnutia expertného tímu a príprava 
vstupného seminára. Zoznámenie sa 
so školami prostredníctvom monito- 
rovacích ciest expertného tímu  
a projektového manažéra.

Skúšanie námetov 
a aktivít GV na 180 
vyučovacích hodinách 
na 4 modelových 
školách. Monitoro-
vacie návštevy tímu 
garantov a projekto-
vých manažérov.

Vstupný seminár pre 25 pedagógov zo za- 
pojených škôl s cieľom zvýšenia ich kompe- 
tencií pri začleňovaní GV do vzdelávania. 
Vytvorenie pracovných skupín týchto peda- 
gógov, ktorí budú realizovať školské vzdelá-
vacie semináre pre svojich ďalších kolegov.

Záverečná konferencia a pred-
stavenie zdrojovej publikácie: 
Modelové školy globálneho 
vzdelávania (Skúsenosti, 
postupy, metodiky).

Šírenie výsledkov projektu. 
Ukončenie projektu.

Hodnotiace semináre na 4 modelových školách 
zamerané na vyhodnotenie dosiahnutia cieľov 
projektu. Tvorba obsahu zdrojovej publikácie 
expertným tímom a zapojenými pedagógmi 
z modelových škôl. 

Školské semináre pre 90 pedagógov 
na 5 modelových školách. Tvorba 36 
metodických námetov a aktivít globál-
neho vzdelávania. Tvorba 4 vzorových 
vzdelávacích školských programov, ktoré 
zohľadňujú ciele, obsah a princípy GV. 
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Obchodná akadémia Dolný Kubín je škola ekonomic-

kého typu, pôsobí už od roku 1968. V súčasnosti má 

škola 501 žiakov v študijných odboroch: obchodná 

akadémia a sociálno-výchovný pracovník, v poma-

turitnom špecializačnom štúdiu daňové služby a vo 

vyššom odbornom štúdiu sociálno-právna činnosť. 

 Náplňou štúdia v odbore obchodná akadé-

mia sú okrem všeobecnovzdelávacích predmetov aj 

odborné ekonomické predmety – ekonomika a prá-

vo, účtovníctvo, náuka o tovare, administratíva a ko-

rešpondencia, hospodárska geografia, cestovný ruch 

alebo voliteľný predmet audiovízia a mediálna komu-

nikácia. Na škole vyučuje 40 učiteľov. 

Škola sa globálnemu vzdelávaniu venuje už 

niekoľko rokov. Boli to najprv témy ako ľudské prá-

va, multikulturalizmus, životné prostredie, ktoré boli 

začlenené najmä v predmetoch občianska náuka, 

etická výchova a ekológia. V roku 2006 sme vstúpili 

do prvého projektu globálneho vzdelávania Aktívne 

globálne školy 1, ktorý realizovalo OZ Človek v ohro-

zení. Vtedy sa na úvodnom školení projektu zúčastnili 

prví traja učitelia zo školy, ktorí priniesli do školy nové 

témy GV ako spravodlivý obchod a rozvojové krajiny. 

Neskôr pribudol projekt Jeden svet na školách, kedy 

sme vďaka dokumentárnym filmom a metodickým 

príručkám postupne začali začleňovať globálne vzde- 

lávanie aj do ďalších predmetov – náuka o tovare, 

hospodárska geografia a anglický jazyk. V tom obdo-

bí sa už na škole organizovali ďalšie projekty GV – Ak-

tívne globálne školy 2, Twinschool a Fair Trade z pr-

vej ruky. Každý z týchto projektov posúval učiteľov 

aj žiakov o krok ďalej, globálne témy vo vzdelávaní 

začali implementovať aj ďalší učitelia a zaznamená-

vali sme aj pozitívne ohlasy od samotných žiakov. Ako 

sme nadobúdali väčšie skúsenosti, z prostredia ško-

ly sme sa posunuli do mesta, kde sme zorganizovali 

niekoľko zaujímavých aktivít: Afganský deň pre žiakov 

mestských základných a stredných škôl alebo stret-

nutia s obyvateľmi mesta na tému „Afganistan, ako 

ho nepoznáme...“. Učitelia z našej školy pôsobili ako 

lektori globálneho vzdelávania na školeniach učiteľov 

v Dolnom Kubíne, Prešove, ale aj počas dvoch pro-

jektových ciest v rámci workshopov pre učiteľov v Af-

ganistane. Tiež sme mali svojho zástupcu pri tvorbe 

Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na roky 

2012 – 2016. Projekt Modelové školy globálneho  

vzdelávania na Slovensku sme prijali ako veľkú výzvu 

podeliť sa o naše skúsenosti a nadšenie pre globálne 

vzdelávanie aj s ostatnými učiteľmi. 

Predstavenie školy
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Ciele školy na začiatku
Každé, aj tvorivé úsilie by malo mať konkrétnu víziu 

cieľa. Preto si projektový tím s pomocou koordináto-

ra a odbornej garantky pre našu školu stanovil pre 

globálne vzdelávanie okruhy tém a konkrétne ciele. 

Vychádzali sme pritom z Národnej stratégie pre glo-

bálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016  

a z kľúčových kompetencií absolventov školy, defino-

vaných v školskom vzdelávacom programe. V cieľovej 

skupine (žiaci 1. a 2. ročníka), sme sa zamerali na  

nasledovné hlavné témy a ciele GV:

Hlavné témy globálneho vzdelávania
~ Globalizácia a vzájomná prepojenosť

~ Globálne problémy a rozvojová spolupráca

~ Životné prostredie s ohľadom na globálne 

 aspekty

Ciele globálneho vzdelávania

Formy implementácie globálneho vzdelávania
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Afektívne ciele – žiak:

~ uvedomuje si, že jeho rozhodnutie a konanie  

 môžu ovplyvniť lokálne aj globálne záležitosti,  

 pociťuje motiváciu, aby sa podieľal (podľa  

 svojich schopností a možností) na riešení  

 lokálnych a globálnych problémov, 

~ uvedomuje si rôznorodosť pohľadov na svet  

 a toleruje odlišné názory.

Konatívne ciele – žiak:

~ analýzou získaných informácií dokáže  

 argumentovať a sformulovať vlastný názor,

~ dokáže kriticky analyzovať mediálne obsahy, 

~ dokáže asertívne vyjadriť vlastný názor a na  

 základe nových informácií ho vie prehodnotiť,

~ uvedomuje si rôzne formy pomoci a rozvoja  

 globálneho juhu,

~ dokáže sa orientovať v ponuke tovarov na  

 trhu a vyberať si tovary, kúpou ktorých viac  

 prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju.

Kognitívne ciele – žiak:

~ kriticky analyzuje príčiny a dôsledky ťažkých životných podmienok ľudí žijúcich v rôznych oblastiach sveta,

~ rozumie globálnym súvislostiam v témach ako chudoba, svetový obchod a trvalo udržateľný rozvoj,

~ pozná pravidlá fungovania svetového obchodu, pravidlá spravodlivého obchodu a priameho obchodu  

 (directtrade), je schopný pomenovať výhody a nevýhody všetkých foriem obchodu, 

~ vie vysvetliť pojmy trvalá udržateľnosť a etické podnikanie a uviesť konkrétne príklady takejto praxe,

~ vie, prečo a akým spôsobom sa uskutočňuje humanitárna pomoc a rozvojová spolupráca, 

~ pozná hlavných aktérov rozvojovej spolupráce na Slovensku, 

~ vie posúdiť dôsledky tejto pomoci a vie pomenovať argumenty kritikov rozvojovej spolupráce,

~ vie vysvetliť rozdiel medzi rozvojovou pomocou a rozvojovou spoluprácou.

Globálne vzdelávanie v škole



Aktivity a predmety
Naša škola sa rozhodla implementovať GV do pred-

metov na základe aprobačných predmetov štyroch 

členiek a jedného člena projektového tímu: slovenský 

jazyk a literatúra, anglický jazyk, ekonomické pred-

mety – náuka o tovare a hospodárska geografia, 

ekológia, matematika a voliteľný predmet audiovízia 

a mediálna komunikácia. 

 Forma implementácie GV mala dve základné 

línie. Prvú (pravidelnú) líniu predstavovali vyučovacie 

hodiny podľa bežného rozvrhu. Táto forma implemen- 

tácie sa nám javila ako najprirodzenejšia forma, aj 

s ohľadom na to, že sme s ňou už mali predchádzajú-

ce skúsenosti. Druhú (nepravidelnú) líniu tvorili aktivi-

ty celoškolského charakteru. Súčasťou implementácie 

bolo aj vzdelávanie ostatných kolegov – učiteľov.

Ako škola postupovala
Na začiatku realizácie projektu mali mnohí učitelia 

skúsenosti s GV len vďaka projektom, ktoré sa síce 

na škole realizovali, ale na ktorých sa mnohí z nich 

aktívne priamo nepodieľali. Aj pre niektorých členov 

projektového tímu bol prvým vážnejším a inšpiratív-

nym stretnutím s GV až úvodný seminár projektu za-

čiatkom apríla 2012.

Po absolvovaní úvodného seminára sme pre 

našu školu presne vyšpecifikovali témy a ciele, zvoli-

li sme cieľovú skupinu žiakov. Pri pilotovaní bolo ne-

vyhnutné zistiť začiatočný stav vedomostí, postojov 

a názorov žiakov, ktorý sme zisťovali metódami vstup-

ného dotazníka, pojmovým mapovaním, fokusovou 

skupinou, názorovými škálami a zážitkovými hrami. 

Prehodnotenie osnov, tém a stanovenie stra-

tégie nás posunulo k samotnému učeniu. Odučené 

témy a spôsob ich spracovania sme si zaznamená-

vali. Ako užitočné sa javilo odučenie tej istej témy 

v rôznych triedach a predmetoch. Po tejto overova-

cej skúsenosti mali učitelia možnosť doladiť aktivity 

a upraviť ich časové rozvrhnutie. Po odučení istého 

počtu hodín sme na konci školského roka zmonito-

rovali naše úsilie pomocou priebežného dotazníka. 

Jeho výsledky ukázali v niektorých oblastiach posun, 

naopak ukázali sa témy, ktoré robili žiakom problémy 

aj naďalej. Uvedené zistenia ovplyvnili naše ďalšie ak-

tivity v šk. r. 2012/2013, kedy sme sa zamerali práve 

na tieto témy. Po ukončení pilotovania sme zisťovali 

splnenie stanovených cieľov tými istými metódami 

ako na jeho začiatku.

Nesmierne dôležitá bola nepretržitá vzájomná 

komunikácia všetkých zaangažovaných učiteľov, aby 

sa nestalo, že sa v jeden deň v tej istej triede alebo 

skupine podobným spôsobom rozoberala rovnaká 

téma dva až tri razy po sebe. Potvrdilo sa nám, že prí-

lišné a opakujúce sa zameranie na rovnaký problém 

prinieslo niekedy skôr negatívnu spätnú väzbu od 

žiakov, ktorí boli v niektorých prípadoch už presýtení 

a znechutení globálnym aspektom na hodinách. Oboj-

stranná komunikácia sa osvedčila aj v prípadoch, keď 
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sme chceli špecifickú tému či problém odučený na 

jednom predmete uchopiť z inej perspektívy a dalo sa 

už na čom stavať. Počas pilotovania sme odučili okolo 

150 hodín so začlenenou globálnou tematikou, z toho 

bolo 5 otvorených modelových hodín.

Zo spomínaných nepravidelných aktivít treba 

spomenúť premietanie filmov s globálnou proble-

matikou pre celé ročníky, Fair Trade raňajky v škole, 

putovná výstava Svet v nákupnom košíku, ktorú na-

vštívili všetci žiaci cieľovej skupiny. Takéto celoškolské 

aktivity poslúžili jednotlivým učiteľom ako prvotný 

vstup do viacerých globálnych tém, dalo sa na ne 

odvolať v rôznych predmetoch, prípadne faktami  

z nich premostiť súvislosti. Spoločné premietanie fil-

mov s globálnou tematikou sa nám v škole osvedčilo, 

navyše sa dajú na to využiť „problematické termíny 

pre školu“ ako sú obdobia maturít, prijímacích skú-

šok alebo obdobie na začiatku alebo konci školského 

roka. Je však dôležité nezabudnúť s dokumentom ďa-

lej pracovať a rozobrať ho, aby to nebolo naozaj iba 

„vyplnenie času“.

V priebehu pilotovania sme zistili, že ak chce-

me GV skutočne začleniť do jednotlivých predmetov, 

musíme učiteľov vhodne motivovať a tiež im poskyt-

núť „za hrsť“ informácií, nápadov a inšpiratívnych ak-

tivít. Pre ostatných učiteľov školy bol pravým bližším 

stretnutím s GV trojdňový školský seminár, ktorý sa 

uskutočnil koncom augusta 2012 a absolvovalo ho 

14 učiteľov. Na seminár si každý z projektového tímu 

pripravil modelovú hodinu alebo zážitkovú hru na 

niektorú z tém GV. Učitelia si modelové hodiny a zá-

žitkové hry zažili v úlohách žiakov. 

Priamo na seminári si učitelia v jednotlivých 

predmetových komisiách rozdiskutovali a navrhli 

konkrétne možnosti, ako sa dá globálne vzdelávanie 

začleniť do ich predmetov – návrhy tém, možností, 

aktivít. Zaujímavý nápad vznikol napríklad v predme-

tovej komisii slovenského jazyka, kde si stanovili témy 

GV za východisko pri výbere témy Stredoškolskej  

odbornej činnosti v nastávajúcom školskom roku. 

Druhý dvojdňový školský seminár sa uskutoč-

nil v novembri 2012. Na seminári sme zhodnotili, čo 

sa nám za obdobie realizácie projektu podarilo, na čo 

sme hrdí, čo naopak ešte treba dotiahnuť, ale tiež ako 

a kde budeme smerovať v oblasti globálneho vzde-

lávania v budúcnosti. Inšpiratívnym bol návrh založiť 

si školskú webovú stránku venovanú globálnemu vz-

delávaniu, kde by svojimi námetmi a nápadmi mohli 

prispievať učitelia školy. Dnes má stránka už reálnu 

podobu a možno svojimi nápadmi inšpiruje aj vás 

(www.globalnevzdelavanie.eu).
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Hospodárska geografia

Humánna geografia:
Demografické globálne problémy spojené s vysokým rastom počtu obyvateľstva, multikulturalizmom, príčinami 

a dôsledkami migrácie, negatívne dôsledky rasizmu, xenofóbie a chudoby na spoločnosť. 

Hospodárstvo:
Ekonomická globalizácia a globálna previazanosť, pozitíva a negatíva offshoringu, etické podnikanie, trvalo 

udržateľný rozvoj, svetový, spravodlivý a priamy obchod, porovnávanie rôznych ukazovateľov a sledovanie 

indikátorov globálneho vývoja pomocou aplikácie s vizualizáciou reálnych dát (www.gapminder.org; 

Google Public Data Explorer).

Regionálna geografia sveta:
Problémy jednotlivých regiónov Afriky, Ázie a Južnej Ameriky v globálnom kontexte. 

Mediálna výchova

Práve tento predmet ponúka jedinečnú príležitosť využiť aktuálne globálne dianie na demonštrovanie 

mediálnej teórie a analýz. 

Spravodajstvo a publicistika:
Aktuálne globálne témy, rozvojová pomoc a spolupráca, globálna previazanosť a globálne problémy, chudoba.

Dokumentárne filmy:
Akákoľvek globálna téma podľa dostupnosti filmu. Užitočné je použiť kartu pozorovateľa, ktorá podporuje 

kritické vnímanie informácií a myslenie.

Reklama:
Zodpovedné nakupovanie, rozvojová pomoc a spolupráca, globálna previazanosť a globálne problémy,  

chudoba, offshoring. Pri vyučovaní praktických zručností práce s kamerou, fotoaparátom, zvukom či 

softvérom pre strih filmu, môžeme zadať žiakom úlohu vytvoriť film, reklamný spot alebo fotografiu na niek-

torú z globálnych tém.

Náuka o tovare

Potravinársky tovar:
Globálne verzus lokálne potraviny, svetový obchod, dotačná politika krajín, nedostatok zdrojov potravín 

a pitnej vody, hlad, detská úmrtnosť, nadmerná spotreba mäsa v krajinách globálneho severu a jej dôsledky 

pre krajiny globálneho juhu, detská práca, svetový obchod, Fair trade, Directtrade.

Spotrebný tovar:
Offshoring, poškodzovanie životného prostredia, detská práca, neľudské pracovné podmienky, porušovanie 

ľudských práv, spoločensky zodpovedné podnikanie, ozbrojené konflikty a boj o zdroje nerastných surovín, 

detskí vojaci, svetový obchod a medzinárodné obchodné organizácie.

Ako prebiehalo vyučovanie globálneho vzdelávania (Príklady predmetov)
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GV dáva vyučovaniu novú dimenziu – aktivizuje žiakov, podnecuje k diskusii, k argumentácii, 
učí žiakov kriticky myslieť, vidieť veci aj z iného uhla pohľadu.

GV poskytuje jedinečnú príležitosť na uplatňovanie inovatívnych vyučovacích metód, disku-
sie, zážitkového učenia hrou, dramatizáciou, prácu s dokumentárnym filmom, uplatňovanie 
tvorivosti žiakov.

Dáva príležitosť pre uplatnenie a prejavenie sa aj žiakom slabším, alebo menej priebojným, 
rozvíja skupinovú prácu, vzájomnú komunikáciu.

Tento spôsob vyučovania je samozrejme spojený aj s väčším ruchom v triede, najmä ak učíte 
triedy s počtom žiakov 30 a viac, z vlastnej skúsenosti môžeme potvrdiť, že sa to dá.

Ak sa rozhodnete pre začleňovanie GV do vyučovania, robte tak postupne. Vyberte si najprv 
jednu alebo dve témy, vyhľadajte informácie z viacerých zdrojov, námety a nápady, ako by 
ste globálnu tému mohli efektívne prepojiť s obsahom učiva (napr. odporúčam využívať me-
todické príručky OZ Človek v ohrození). Niekedy menej je viac.

Vybudujte si vlastné portfólio materiálov, pomôcok a hier. Aj keď to bude zo začiatku časovo 
náročné, neskôr vám to uľahčí prácu. Na internete nájdete veľa zaujímavých nápadov, náme-
tov, informácií, ale aj voľne dostupných publikácií, videí a interaktívnych hier. 

Verte, že s globálnym vzdelávaním sa nikdy z vás nestane ten „vyhorený učiteľ“, ktorý ide 
s nevôľou ráno do práce. 

~

Postrehy učiteľov a učiteliek:

~

~

~

~

~

~

Postrehy učiteľky:

Na vyučovacích hodinách sa veľmi osvedčila metóda Evokácia – Uvedo-
menie – Reflexia (EUR) a prvky zážitkového učenia. Žiaci veľmi ocenili 
iný, kreatívny prístup. Veľa informácií a motivačných nápadov som získa-
la prostredníctvom úvodného seminára a štúdiom globálnej problemati-
ky z rôznych internetových zdrojov a metodických  príručiek. Príprava na 
hodiny bola trochu časovo náročnejšia, najmä prepojenie obsahu učiva 
s globálnou témou a aktivitou.

Postrehy učiteľky:

Globálnu dimenziu vo vyučovaní predmetu náuka o tovare uplatňujem už niekoľko ro-
kov. Najprv som sa venovala iba témam globálneho otepľovania, klimatických zmien, 
postupne som vďaka rôznym projektom, seminárom a metodickým príručkám získa-
vala nové poznatky a spoznávala nové globálne súvislosti. Tie som postupne začle-
ňovala do vyučovania, čím hodiny nadobudli nový rozmer a stali sa pútavejšie. Vďaka 
tvorbe školského vzdelávacieho programu som na konci druhého ročníka zaradila do 
predmetu nový tematický celok „Spotreba a trvalo udržateľný život“, kde so žiakmi 
hľadáme prepojenia nášho konzumného spôsobu života s globálnymi problémami. 
Na záver druhého ročníka zisťujem u žiakov ich postoj k zaraďovaniu tém GV do vy-
učovania predmetu, ktorý je až na výnimky kladný. 
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Gymnázium Mateja Hrebendu v Hnúšti začalo písať 

svoju históriu už v roku 1953, kedy bola zriadená 

štátna meštianska škola. Od 1. septembra 1961 boli 

na spoločnej báze spojené dve školy, stredná všeo-

becnovzdelávacia škola a základná deväťročná škola, 

ktorá sa k 1. septembru 1965 odčlenila. Tento rok zá-

roveň priniesol v strednej všeobecnovzdelávacej ško-

le aj diferenciáciu na dva študijné smery, prírodoved-

ný a humanitný. 1. septembra 1969 bolo otvorené 

štvorročné štúdium v dnešnej podobe a v roku 1993 

sa súčasťou školy stáva osemročné gymnázium so 

zameraním na cudzie jazyky. 8. marca 1996 pri príle-

žitosti 200. výročia narodenia Mateja Hrebendu Mini-

sterstvo školstva SR prepožičalo škole čestný názov 

Gymnázium Mateja Hrebendu. V súčasnosti na škole 

študuje 204 žiakov, ktorých veková štruktúra je od 11 

do 19 rokov.

V personálnom zložení prevažujú pedagogic-

kí zamestnanci do 50 rokov, čo sa z hľadiska využí-

vania moderných informačno-komunikačných tech-

nológií či rôznych inovatívnych metód vo vyučovaní, 

ako projektové i zážitkové vyučovanie či nové trendy 

vo vyučovaní v rámci globálneho vzdelávania, e-twi-

nning so školami v Nemecku, Veľkej Británii, Talian-

sku, Španielsku javí ako výhoda. Prevažná väčšina 

pedagogických zamestnancov sú kreatívni učitelia, 

čo je motivujúce aj pre ostatných učiteľov. Väčšina 

pedagógov má snahu o neustály rast vo svojej pro-

fesii i celkový sebarozvoj. Učitelia úspešne realizo-

vali niekoľko medzinárodných projektov. V rokoch 

2003 – 2009 projekt Socrates s názvom Príbehy 

vojny. V rokoch 2007 – 2009 projekt organizovaný 

Britskou radou Dreams and Teams a v rokoch 2010 

– 2012 Comenius s názvom Od diktatúry k demokra-

cii. Okrem veľkých medzinárodných projektov škola 

uskutočnila aj menšie projekty ako Férová trieda, Zaži 

a pomôž prežiť, Modrá všetkými zmyslami, Maľujeme 

chémiou, DotkNisA (izolácia DNA), C.S.I. Hnúšťa, Prí-

roda všetkými zmyslami, Ako Maťko s Kubkom naučili 

prímanov ovečky dojiť, ktoré boli podporené Nadá-

ciou Orange a Atelier ART + financovaný Miestnou 

akčnou skupinou Malohont.

Predstavenie školy
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Po úvodnom stretnutí v Senci informoval päť- 

členný tím z našej školy aj ostatných pedagogických 

zamestnancov školy na pedagogickej rade o rozbie-

hajúcom sa projekte globálneho vzdelávania, o jeho 

poslaní a cieľoch. Následne sa zúčastnení pedagó-

govia dohodli, že sa k tejto problematike uskutoční 

školský pracovný seminár, ktorý sa následne zrealizo-

val v apríli 2012 na Látkach, na ktorom sa zúčastnili 

takmer všetci učitelia.

Ťažisko práce učiteľov v rámci seminára bolo 

stanovenie cieľov a kompetencií, ktoré budeme 

v rámci globálneho vzdelávania aplikovať na cieľo-

vé skupiny žiakov, ktoré sme si vopred zadefinovali 

a určenie tém pre jednotlivé ročníky. Pedagógovia sa 

zhodli na tom, že témy globálneho vzdelávania bude 

vhodné a efektívne realizovať formou blokového vy-

učovania, to je spojením viacerých, na prvý pohľad ne-

súvisiacich predmetov, napríklad biológia, geografia, 

umenie a kultúra. Zároveň sme sa dohodli, že jeden 

týždeň v druhom polroku bude venovaný týmto akti-

vitám globálneho vzdelávania podľa tém a ročníkov. 

Po tejto prípravnej časti sme začali dohodnuté návr-

hy v jednotlivých predmetových komisiách postupne 

zapracovávať do Školského vzdelávacieho programu 

a od septembra 2012 aj realizovať na jednotlivých 

predmetoch. Na školskom hodnotiacom pracovnom 

stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 26. novembra 2012 

sme sa zhodli na tom, že prioritou našej práce v ob-

lasti zážitkového učenia v rámci globálneho vzdelá-

vania bude spájanie jednotlivých predmetov a vytvá-

ranie vyučovacích blokov, ktoré vysoko hodnotili aj 

samotní žiaci.

Globálne vzdelávanie
Globálne vzdelávanie budeme uplatňovať vo všetkých 

vyučovacích predmetoch. Zameriame sa na zvýšenie 

tolerancie, solidarity a pochopenia problémov medzi-

národného rozvoja, na podporu aktívneho učenia a re-

flexie, budeme klásť dôraz na uvedomenie si rôznosti 

a rešpektovanie druhých a ujasnenie vlastných priorít  

žiakov v globálnom kontexte. Na našej škole sa v rámci 

globálneho vzdelávania zamerali na témy a aktivity, 

ktoré sa priamo dotýkajú nášho života. 

Témy globálneho rozvojového vzdelania:
~ Vzdelanie a zdravie pre všetkých

~ Životné prostredie a udržateľný rozvoj

~ Ľudské práva, práva detí

~ Rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc

~ Rodová rovnosť a nerovnosť

~ Riešenie vojnových konfliktov a svetový mier,  

 terorizmus

~ Svetová ekonomika a chudoba v globalizovanom svete

~ Migrácia, prisťahovalectvo, utečenci a spolužitie kultúr

~ Globalizácia a jej dôsledky

~ Fair Trade (Spravodlivý obchod)

Formy implementácie globálneho vzdelávania

Školský vzdelávací program
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Ciele globálneho vzdelávania

Kognitívne:

~ poznať príčiny a dôsledky najdôležitejších  

 globálnych problémov

~ vedieť, čo pomáha a čo bráni udržateľnému  

 ľudskému rozvoju

~ opísať situácie ľudí žijúcich v ťažkých život 

 ných podmienkach, poznať rôzne príčiny  

 a dôsledky týchto situácií

~ poznať rôzne pohľady na príčiny a dôsledky  

 rozdielov v ekonomickej a sociálnej situácii  

 ľudí na svete 

~ pochopiť vzájomnú závislosť a prepojenosť  

 rôznych oblastí sveta a rôznych dimenzií  

 rozvoja

~ vedieť o spôsoboch, akými je uskutočňovaná  

 rozvojová spolupráca a pomoc

Psychomotorické:

~ využívať empatiu pri poznávaní situácie  

 ostatných

~ na základe informácií vytvoriť vlastný  

 názor a uviesť pre neho argumenty 

~ efektívne spolupracovať s ostatnými ľuďmi

~ prijať názor ostatných a korigovať svoj  

 pôvodný názor

~ odhadnúť svoje schopnosti a hľadať možnosti,  

 ako ich využiť pri riešení problémov

~ myslieť systémovo a hľadať súvislosti

~ vymedziť problém, analyzovať ho, hľadať  

 rôzne riešenia, vybrať najvhodnejšie riešenie  

 a využívať pri ňom vlastné skúsenosti  

 i skúsenosti ostatných

Afektívne:

~ prijímať zodpovednosť za seba a svet, v ktorom žijú

~ byť motivovaní k tomu, aby sa aktívne spolupodieľali na riešení miestnych problémov a prispievali  

 k riešeniu problémov na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni, a to i v situáciách, z ktorých  

 im neplynú priame výhody

~ byť si vedomí výhod spolupráce s ostatnými ľuďmi

~ rešpektovať odlišné názory a pohľady na svet

~ byť solidárni s ľuďmi žijúcimi v ťažkých podmienkach
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Komplexnejšie sa témy a ciele GV zrealizujú počas globálnych týždňov. V každom školskom roku bude naplá-

novaný globálny týždeň zameraný na konkrétnu tému a rozvoj konkrétnych kompetencií nasledovne:

a) prvý a piaty ročník (témy súvisiace s environmen- 

 tálnymi problémami, Životné prostredie)

1. Schopnosť vcítiť sa do pocitov ostatných 

2. Vyhľadať, selektovať informácie v slovenskom  

 jazyku/cudzom jazyku

3. Aktívne počúvať a tolerovať názory iných

4. Rozvíjať schopnosť argumentovať 

b) druhý a šiesty ročník (témy súvisiace s populačným 

  vývojom a chudobou, Populačný vývoj a chudoba)

1. Schopnosť vcítiť sa do pocitov ostatných

2. Vyhľadávať, selektovať informácie, spracovať v rôz- 

 nych výstupoch (text, tabuľka, graf)

3. Rozvíjať schopnosť tolerancie k iným kultúram 

c) tretí a siedmy ročník (témy zamerané na rovnosť 

 pohlaví a multikultúrnu výchovu, Rovnosť pohlaví  

 a multikultúrna výchova)

1. Schopnosť vcítiť sa do pocitov ostatných

2. Schopnosť akceptovať iný názor / kultúru

3. Schopnosť analyzovať, argumentovať a zaujať 

 zodpovedné stanovisko 

d) štvrtý a ôsmy ročník (témy zamerané na podiel  

 v rozhodovaní, Podiel na rozhodovaní)

1. Schopnosť vcítiť sa do pocitov ostatných

2. Kriticky zhodnotiť situáciu a zaujať zodpovedné 

 stanovisko

3. Schopnosť tvorivého a aktívneho riešenia problémov 

Metódy globálneho rozvojového vzdelávania:
~ Metóda podporujúca rozvoj kritického myslenia žiakov: E (evokácia) – U (uvedomenie) – R (reflexia)

~ Modelovanie konkrétnej situácie (rolové hry sú vhodné na pochopenie situácií z bežného života)

~ Burza nápadov – brainstorming (evokačná metóda)

~ Skupinovo – kooperatívne vyučovanie (spolupráca pri riešení problému)

~ Riadená diskusia (zaujímanie stanoviska, obhajovanie svojich názorov, komunikačné a sociálne zručnosti)

~ Práca s fotografiou (vizualizácia momentov zo života ľudí v rôznych situáciách).

~ Projektové vyučovanie (dlhodobá metóda riešenia problému a prezentovania výsledkov práce)
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Plastový odpad alebo od albatrosov k pointilizmu1

Vyučovací blok spája predmety geografia, umenie a kultúra a biológia. Aktivity je možné odučiť ako celok 

alebo aj jednotlivo.

Ročník: 1. ročník SŠ

Téma GV: Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty.

Ciele: 
~ rešpektovať odlišné názory a pohľady na svet,

~ správať sa zodpovedne, aby sme dosiahli trvalo udržateľný život na Zemi, 

~ vymedziť a selektovať informácie a argumenty, 

~ uvedomovať si zodpovednosť za svoje rozhodnutia pri riešení problémov,

~ vytvárať projekty prostredia, ktoré neškodia človeku.

Predmet: umenie a kultúra/geografia/biológia

Tematický celok: Časové a priestorové súvislosti kultúry/Hydrosféra/Ekológia

Téma: Kultúra ako ľudská aktivita, ako estetická hodnota, estetično. Vplyv človeka na hydrosféru/Dopad 

znečistenia na životné prostredie

Čas: 4 x 45 minút

Pomôcky: počítač s pripojením na internet, dataprojektor/interaktívna tabuľa, reproduktory, bežný plastový 

odpad (igelitové vrecúška, vrchnáčiky z PET fliaš, malé plastové hračky, plastové nádoby a poháre), gumená 

chirurgická rukavica, fixky/farbičky/ceruzky, výkresy A4, fotoaparát s USB káblom, program Microsoft Word 

Office, tlačiareň.

Postup:

Evokácia – 10 minút (spoločná pre všetky predmety)

Žiakov rozdeľte do skupín a požiadajte ich, aby sa každá skupina usadila k jednému stolu. Na každom stole 

žiaci nájdu gumenú chirurgickú rukavicu naplnenú plastovým odpadom. Skupiny majú dané predmety presk-

úmať a porozprávať, čo im pri pohľade na ne napadne, prípadne, čo dané predmety môžu predstavovať. Vypo-

čujte si všetky nápady žiakov bez akéhokoľvek hodnotenia a usmerňovania. 
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Ako prebiehalo vyučovanie globálneho vzdelávania (Príklady)

1) Pointilizmus - novoimpresionistický spôsob maľby formou drobných farebných bodiek. 



Uvedomenie – 150 minút
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Geografia

Biológia

Dajte žiakom vyplniť dotazník Pravda alebo lož (príloha č. 1). Ak žiaci nepoznajú správnu odpo-

veď, stačí, ak napíšu svoju domnienku. Následne žiakom pustite film (dĺžka trvania filmu je asi 7 minút) 

Charlesa Moora, ktorý nájdete so slovenskými titulkami na: http://goo.gl/ahtFX. 

Skonfrontujte odpovede žiakov z dotazníka Pravda alebo lož so správnymi odpoveďami, ktoré odzneli vo 

filme. Diskutujte so žiakmi o tom, či človek žijúci na Slovensku môže znečisťovať oceán plastmi. Na inter-

aktívnej tabuli je zobrazená mapa časti Európy (na mape je viditeľný stredný a dolný tok Dunaja a jeho 

prítoky). Učiteľ kladie otázky, žiaci odpovedajú a lokalizujú na mape: 

Kde sa nachádza Slovensko? (V  strede EU.) Ktoré more ho obmýva? (Žiadne.); Prečo? (Vnútrozem-

ská poloha.); Je vôbec možné, aby sa nami zahodený plastový vrchnák dostal do oceánu? (Áno.); 

Ako? (Prostredníctvom rieky.); 

Ktorej? (Rimavy.); Kam odteká voda z rieky Rimava? (Postupne sa vlieva do ďalších riek až nako-

niec ústí do Čierneho mora.). Žiak opisuje cestu vrchnáka po jednotlivých riekach a zobrazuje jeho 

cestu na interaktívnej tabuli (http://goo.gl/2an0I). Čierne more je súčasťou oceánu? (Áno.); Ktorého? 

(Atlantického.); Ako sa dostane vrchnáčik z Čierneho mora do oceánu? (Morská voda sa pohybuje.);

Ako? Prečo? (Napríklad v oceáne prúdia morské prúdy.) Všimnite si prúdenie vody v Tichom oceáne. Okolo 

Havajských ostrovov. Neďaleko nich sa nachádzajú malé koralové ostrovy. O jednom z nich, konkrétne  

o ostrove Midway je nasledujúci film. 

Pustite žiakom upútavku k filmu Journey to Midway (Cesta do Midway), ktorú nájdete na stránke: www.

midwayjourney.com/film-trailer/. 

Spýtajte sa žiakov, či poznajú rodový názov vtákov, o ktorých bol dokument natočený. V ďalšej časti 

hodiny im priblížte život albatrosov. Miesto výskytu, morfologické znaky tela, spôsob života – dvorenie, 

párenie, hniezdenie, znáška vajec, starostlivosť o mláďatá. V poslednej časti poukážte na to, že albatro-

sy si pri konzumácii potravín a kŕmení mladých často mýlia odpad vo vode s potravou.

Spýtajte sa žiakov, či a ako tento film súvisí alebo nesúvisí s predmetmi, ktoré našli na stole. Gumená 

chirurgická rukavica by mala predstavovať žalúdok albatrosa a plastový odpad všetko to, čím albatrosy 

kŕmili svoje mláďatá, a teda aj príčinu ich úmrtia. Pýtajte sa žiakov, či si všímali podmienky, v akých alba-

trosy žijú a umierajú. Diskutujte o tom, aké pocity a myšlienky v nich film vyvolal a či daný stav môžeme 

ovplyvniť my Slováci.

Poznámka: V prípade, že hodina geografie bude odučená samostatne (nie v bloku s biológiou a ume-

ním a kultúrou) odporúčame na evokáciu použiť videoprezentáciu: http://goo.gl/QTasa. Na základe 

obrázkov z webu nájdite na mape túto oblasť sveta a rozviňte diskusiu o tom, či aj my prispievame k zne-

čisťovaniu oceánu a ak áno, ako. 

1.

1.

2.

2.

3.

~

~

~
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Umenie a kultúra

Žiakom predstavte projekt Journey to Midway (Cesta do Midway), ktorého autorom je americký 

fotograf Chris Jordan. Chris Jordan vo svojej tvorbe reaguje na štatistické údaje o súčasnom USA a snaží 

sa ich sprístupniť širokej verejnosti tým, že ich prepracoval do jednoduchšieho jazyka, do fotografií. Pra-

cujte s webovou stránkou umelca http://goo.gl/ERP4o alebo http://goo.gl/8jjNt a pýtajte sa žiakov: 

Čo vidíte na danom obraze? Čo daný obraz predstavuje? Na aký environmentálny problém sa snaží 

autor poukázať? V prípade potreby žiakov usmerňujte tak, aby vedeli obrazy ľahšie analyzovať.

Pracujte s fotografiami:

Plastic Bottles, 2007, 60x120“ – obraz predstavuje 2 milióny PET fliaš, ktoré Američania použijú 

každých 5 minút.

Plastic Cups, 2008, 60x90“ – obraz predstavuje 1 milión plastových pohárov, ktoré sa použijú  

každých 6 hodín na pravidelných letoch v amerických aerolíniách.

Autor taktiež interpretuje umelecké diela. Pýtajte sa žiakov, či spoznali, ktoré dielo svetového umenia 

Jordan interpretoval.

Gyre II, 2011, 44x56“ a 60x76“ – obraz je interpretáciou maľby postimpresionistu Vincenta van 

Gogha: Hviezdne noci (1889) a predstavuje 50 000 kusov zapaľovačov, rovnaké množstvo pláva  

v mori na 1 míli.

Cans Seurat, 2007, 60x92“ – obraz je interpretáciou maľby pointilistu Georgesa Seurata: Nedeľné 

popoludnie na ostrove La Grande Jatte (1884 – 1886) a predstavuje 106 000 kusov plechoviek, kto-

ré sa v Amerike použijú každých 30 sekúnd.

Ako poslednú si so žiakmi prezrite fotodokumentáciu, ktorú autor vytvoril na ostrove Midway: http://

goo.gl/oaAx2. 

Každá skupina žiakov má za úlohu inšpirovať sa tvorbou Chrisa Jordana a má vytvoriť plagát reagujúci 

na znečistenie morí plastovým odpadom, resp. na možnosti jeho riešenia – triedenie odpadu, recyk-

lácia, organizovanie lokálnych aktivít súvisiacich s čistením vodných zdrojov, obmedzenie používania 

plastových pohárov, vrecúšok a iné. Na splnenie úlohy môžu žiaci využiť všetky materiály, ktoré našli 

na stole, t.j. bežný plastový odpad, gumené chirurgické rukavice, fixky, farbičky, ceruzky, výkresy A4, 

fotoaparát. Vzniknuté kreslené obrázky preskenujte a vytvorené fotografie stiahnite do počítača. Žiaci 

ich majú ďalej spracovať pomocou programu Microsoft Word Office do jednoduchého plagátu.

Plagáty vytlačte a nechajte všetky skupiny vystaviť svoje diela tak, aby si ich mohli prezrieť ostatné 

skupiny.

~

~

~

~

1.

2.

3.
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Reflexia – 20 minút 
Každá skupina krátko prezentuje svoj plagát. V záverečnej diskusii sa zamerajte na nasledujúce otázky: Ako sa 

vám tvorili vaše vlastné plagáty? Na ktorý environmentálny problém váš plagát poukazuje? Bolo ľahké alebo 

ťažké vytvoriť plagát na daný problém? Prečo? Triedite doma odpad? Ak nie, prečo? Môžu vaše plagáty pod-

poriť myšlienku triedenia a recyklovania odpadu? Ako? 

Ďalšie aktivity: 
Pozrite si film Chris Jordan zobrazuje šokujúce štatistiky so slovenskými titulkami na: http://www.ted.com/

talks/chris_jordan_pictures_some_shocking_stats.html a diskutujte o tom, prečo autor reaguje vo svojej 

umeleckej tvorbe práve na štatistické údaje Ameriky.

Pozrite si film: http://goo.gl/phcuY a vytvorte podobný krátky informačný film o znečisťovaní životného pro-

stredia vo vašom okolí (meste, dedine) pomocou Windows Movie Maker. Využite vlastné fotografie, ktoré 

odfotíte v bezprostrednom okolí vašej školy, podfarbite ich emotívnou hudbou a doplňte pôsobivými vý-

rokmi známych osobností súvisiacich s témou prírody, životného prostredia a jeho znečisťovania.

Vyhláste v škole zbierku vrchnákov z PET fliaš. Zozbierané vrchnáčiky rozdeľte podľa farieb a recyklujte 

ich tým, že ich použijete ako základný materiál na tvorbu obrazu – mozaiky. Na kartón väčších rozmerov na-

kreslite ceruzkou základný obrázok, ktorý následne vypĺňajte ako mozaiku vrchnáčikmi PET fliaš. Vrchnáčiky 

sa najlepšie lepia taviacou pištoľou. 

Zadajte za domácu úlohu žiakom vyhľadať na internete štatistické údaje o odpadoch na Slovensku, v Európe 

alebo vo svete (možnosť využitia štatistiky zozbieranej Chrisom Jordanom). Na nasledujúcej hodine vytvorte 

zo získaných štatistík plagáty. Diskutujte so žiakmi o dopade produkcie odpadu na životné prostredie. Veďte 

diskusiu o potrebe tvorby takého veľkého množstva odpadu. Vytvorte návrhy na zníženie produkcie odpadu.

Pozrite si film Journey to Midway. Porozprávajte sa o plastovom odpade plávajúcom na hladine Tichého oce-

ánu, ktorý vytvoril plastový plávajúci ostrov. Pripravte si dve akvária, z ktorých jedno bude naplnené čistou 

vodou a v druhom bude plávať plastový odpad. Vystavte ich vo vašej škole s pútačmi, ktoré budú venované 

danej problematike. Hlavnou myšlienkou bude otázka, aké životné prostredie chceme mať.

~

~

~

~

~



Pracovný list

Pravda alebo lož...
V nasledujúcej tabuľke nájdeš tvrdenia týkajúce sa znečisťovania morí plastovým odpadom. 
Označ, či je tvrdenie pravdivé, alebo je to lož.

Len ľudia  tvoria odpad, ktorý znečisťuje  
životné prostredie.

Z celkového množstva vyprodukovaného plastového 
odpadu sa recykluje len jeho 10 %.

Každých 5 minút sa v USA použije   
2 000 000 PET fliaš.

Vrchnáčiky z PET fliaš sa recyklujú  
vo veľkom množstve.

V moriach sú miesta, kde nájdete  
6x viac odpadu ako planktónu. 

V žalúdku 6,5 cm veľkej ryby sa našlo  
viac ako 80 umelohmotných úlomkov.

Za posledných desať rokov umrelo 100 000 
pobrežných cicavcov a 2 000 000 morských vtákov 
v dôsledku znečistenia mora plastovým odpadom.

Jeden človek použije za rok v priemere  
160 kusov PET fliaš.

Recyklovaný plastový odpad už nie je odpad.

Rozloha plávajúceho ostrova z odpadov  
v Tichom oceáne je 10x väčšia ako SR.

Slováci neznečisťujú moria  
a oceány plastovým odpadom.
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Správne odpovede k pracovnému listu 

Len ľudia  tvoria odpad, ktorý znečisťuje  
životné prostredie.

Z celkového množstva vyprodukovaného plastového 
odpadu sa recykluje len jeho 10 %.

Každých 5 minút sa v USA použije   
2 000 000 PET fliaš.

Vrchnáčiky z PET fliaš sa recyklujú  
vo veľkom množstve.

V moriach sú miesta, kde nájdete  
6x viac odpadu ako planktónu. 

V žalúdku 6,5 cm veľkej ryby sa našlo  
viac ako 80 umelohmotných úlomkov.

Za posledných desať rokov umrelo 100 000 
pobrežných cicavcov a 2 000 000 morských vtákov 
v dôsledku znečistenia mora plastovým odpadom.

Jeden človek použije za rok v priemere  
160 kusov PET fliaš.

Recyklovaný plastový odpad už nie je odpad.

Rozloha plávajúceho ostrova z odpadov v Tichom 
oceáne je 10x väčšia ako SR.

Slováci neznečisťujú moria  
a oceány plastovým odpadom.

Za jeden rok

14x

1, 2, 5%
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Stredná odborná škola Levická 40 v Nitre vznikla  

v roku 1983 ako Stredné odborné učilište s obsahovo 

rozdielnymi odbormi kuchár, čašník, spoločné stravo-

vanie, strojný mechanik, predavač potravinárskeho 

tovaru, predavač textilného tovaru či krajčír. V škol-

skom roku 2011/2012 sme mali 398 žiakov, 41 pe-

dagogických zamestnancov, 15 majstrov odborného 

výcviku a 26 učiteľov teoretického vyučovania. 

Škola má v školskom roku 2012/2013 opro-

ti spomínaným pôvodným odborom vyprofilované 

odbory služby v cestovnom ruchu, čašník, kuchár. 

Globálna gastronómia a cestovný ruch sú úzko pre-

pojené skladbou odborných predmetov, zameraním 

na cudzie jazyky, orientujú sa na svet, kultúru iných 

a hlavne vnímanie sveta zmyslami i srdcom. Aktivity, 

ktorým sa už tradične venujeme sú napríklad Dni ces-

tovného ruchu, Európsky deň pre mladých, Svetový 

deň výživy, Škola priateľská k deťom UNICEF, Jeden 

svet na školách, S tebou a o tebe, Zdravá škola, St. 

Nicolaus Cup, Gastro Junior Brno, Krištáľové krídlo 

január 2012 a  mnohé ďalšie.

Otázky globálneho pohľadu na svet a aj na 

vzdelávanie sa do našich lavíc dostávali dlhodobo, 

plynule, akoby vyrástli prirodzene, nenútene. Aby 

sme zaujali našich žiakov, ktorí sú ovplyvnení mno-

hými atraktívnymi podnetmi zvonku, potrebovali sme 

im ponúkať zaujímavé obrazy sveta, doby, myslenia. 

Naša škola sa cíti (zámerne používame emóciu) ako 

súčasť moderného sveta, dávnejšie sme zareagovali 

na projekt Jeden svet na školách, ktorý sa rýchle ujal  

nielen medzi žiakmi, ale i medzi pedagógmi. Spočiatku 

sme nové podnety používali ako projektové vyučo-

vanie v tzv. hluchých vyučovacích obdobiach. Počas 

písomnej časti maturitnej skúšky, počas praktickej 

časti maturitnej skúšky, keď sa tieto projekty stali vy-

nikajúcim hodnotným programom pre triedy, ktoré 

nemohli byť zaradené na praktické vyučovanie a s ria- 

diteľským voľnom treba žiakov častovať tiež veľmi 

premyslene. Stále to však bol len náhradný program, 

ktorý vypĺňal, aj keď hodnotne, „biele miesta“ vo výuč-

be. Maximálne vo vyučovacích blokoch v predmetoch 

etická výchova, občianska náuka, geografia cestov-

ného ruchu, ekonomika.

Predstavenie školy

Stredná odborná škola 
Levická 40 v Nitre
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Do realizácie projektu sme neskočili naslepo. Uvedo-

movali sme si, že čiastkové ciele sa vedome snažíme 

vo vyučovaní napĺňať priebežne, ale stále nie sme 

v aktivitách zosúladení, nemáme stanovenú jednotnú 

koncepciu. Boli sme vlastne v situácii drvivej väčšiny 

stredných škôl, ktoré vyvíjajú rôzne aktivity a ciele 

globálneho vzdelávania napĺňajú náhodne, nekoordi-

novane, roztrieštene. Na základe Národnej stratégie 

globálneho vzdelávania, Štátneho a nášho Školského 

vzdelávacieho programu sme na školskom stretnutí 

všetkých učiteľov, ktorí mali záujem o spoluprácu na 

danom projekte, vytvorili databázu špecifikovaných 

cieľov, ktoré sa prelínali celým projektom vo fáze rea-

lizácie vyučovacích jednotiek.

Ciele globálneho vzdelávania

Ciele projektu

Afektívne ciele – žiak:

~ pociťuje motiváciu, aby sa aktívne podieľal na  

 riešení miestnych problémov a prispieva k rie- 

 šeniu problémov na regionálnej úrovni v situá- 

 ciách, z ktorých mu nevyplývajú priame výhody

~ uvedomuje si výhody vzájomnej spolupráce

~ rešpektuje odlišné názory a pohľady na svet

~ solidarizuje s ľuďmi žijúcimi v ťažkých podmienkach

~ prijíma zodpovednosť za seba a za svet, v kto- 

 rom žije

Konatívne ciele – žiak:

~ efektívne spolupracuje s ostatnými ľuďmi

~ dokáže vymedziť problém, analyzovať ho,  

 hľadať a vybrať najvhodnejšie riešenie

~ vie prijať názor  ostatných a korigovať svoj  

 vlastný názor

~ myslí systémovo a hľadá súvislosti

~ na základe informácií si vytvorí vlastný názor  

 a podporí ho argumentmi

Kognitívne ciele – žiak:

~ pozná príčiny a dôsledky najdôležitejších globálnych problémov

~ dokáže porovnať rôzne vnímanie ľudských práv, globalizačných tendencií

~ uvedomuje si rozdiely v ekonomickej a sociálnej situácii ľudí v rôznych oblastiach sveta

~ chápe vzájomnú závislosť a prepojenosť rôznych oblastí sveta a rôznych dimenzií rozvoja

~ vie prečo a akým spôsobom sa uskutočňuje rozvojová spolupráca

~ kriticky analyzuje príčiny a dôsledky ťažkých životných podmienok ľudí žijúcich v rôznych oblastiach sveta

~ vie, prečo a akým spôsobom sa uskutočňuje rozvojová spolupráca

~ pozná hlavných aktérov rozvojovej spolupráce a vie  o svojej možnosti aktívne sa podieľať na rozvoji  

 na lokálnej a globálnej úrovni
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V čase vstupu do projektu a prvých konzultácií sme 

reálne zvažovali spoluprácu možných 6-7 vyučujú-

cich, ktorých by sme s projektom oslovili. Nakoniec 

nás však bolo 13. Boli sme príjemne prekvapení, 

ako projekt prirodzene vtiahol do spolupráce dve 

zložky našej školy, učiteľov teoretického vyučovania, 

tzn. všeobecnovzdelávacích i odborných predmetov 

a majstrov odbornej praxe. 

V našej škole sa cyklicky opakuje odborná 

prax s teoretickým vyučovaním, čo sa môže javiť ča-

sovo nevýhodné v porovnaní s gymnáziami a inými 

strednými školami bez pravidelného odborného vý-

cviku. Táto naoko nevýhoda nám však poskytla skvelé 

možnosti, ako témy globálneho vzdelávania môžeme 

nielen precítiť formou zážitkového učenia, ale i vygú-

ľať na pomúčenej pracovnej doske, pokrájať, podusiť, 

krásne servírovať, nanormovať, zdegustovať i zjesť. 

Pokojne si to môžete zmeniť na odbory vašej školy, 

obrúsiť, dopestovať, narysovať, namaľovať, omietnuť.

Úroveň prospechu našich žiakov nás neza-

raďuje medzi výberové stredné školy. Vzdelávacie 

výsledky našich žiakov v študijných odboroch (ukon-

čenie štúdia formou maturitnej skúšky), kde bolo GV 

realizované, je na úrovni celkového priemeru 2,32. 

Tento fakt nás ovplyvnil pri plánovaných aktivitách 

a ich časovom rozvrhu. Boli sme si vedomí toho, že 

sústavné, drobné, dennodenné „dávkovanie“ tém GV 

roztrúsené v čo najväčšom množstve vyučovacích 

predmetov bude pravdepodobne účinnejšie, ako jed-

norazové, i keď skvele nastavené projektové vyučo-

vanie. V budúcej praxi škôl by GV malo byť prierezo-

vou témou celého výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Rovnako sa tento spôsob jednoduchšie apli-

koval vzhľadom na skupinu možných predmetov, kto-

ré sme si otestovali – slovenský jazyk a literatúra, an-

glický jazyk, taliansky jazyk, občianska náuka, etická 

výchova, spoločenská komunikácia, matematika, ché-

mia, potraviny a výživa, ekonomika, geografia cestov-

ného ruchu, prax cestovného ruchu, odborný výcvik 

– odbor kuchár. Nevýhodou takého širokého spektra 

predmetov a časového rozloženia aktivít je zníženie 

aktuálnej komunikácie medzi jednotlivými vyučujúci-

mi o konkrétnych témach počas vyučovacích jedno-

tiek i vytýčených cieľoch, ktoré sú ideálne napĺňané 

a lepšie koordinovateľné v kratšom časovom úseku.

V termíne od prvej realizovanej aktivity v apríli 

2012 až po poslednú v januári 2013 sa zmenilo per-

sonálne obsadenie nášho pedagogického zboru. Veľ-

ký dôraz sme kládli na predmet geografia cestovného 

ruchu, ktorá je svojím obsahom ideálnym priestorom 

pre napĺňanie cieľov GV. Pôvodný pedagóg, ktorý bol 

s GV podrobne oboznámený, zmenil pracovnú po-

zíciu a do rozohranej partie vhupla nová kolegyňa, 

ktorá sa problematiky skvele chopila, jednu z jej prác 

uvádzame ako prirodzene a zaujímavo spracovanú 

aktivitu. Projekt však túto personálnu zmenu ustál 

a bol jedným zo spôsobov, ako sa kolektív tvorivých 

pedagógov prirodzene mení a upevňuje.

Implementácia globálneho vzdelávania do predmetov
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Ako sme postupovali

KTO?
Najprv sme museli vedieť, kto. Zhodli sme sa na žia- 

koch 1. ročníka študijných odborov. Všetci učitelia za-

pojení do projektu mali so žiakmi týchto tried osobný 

kontakt, triedy boli v približne rovnakej úrovni počtu 

žiakov, prospechu. Majstri odborného výcviku boli 

v rovnako kvalitnej komunikácii s každou triedou. 

Jedna trieda, odbor cestovný ruch, sa do globálne-

ho vzdelávania na praxi zapojila až v 2. ročníku, v no-

vembri. Predpokladali sme, že počet žiakov, ktorí do 

vzdelávania vstúpia, bude nezmenený i pri jeho vy-

hodnotení. Bohužiaľ, najväčšiu fluktuáciu a úbytok 

žiakov dlhodobo zaznamenávame v 1. ročníku učeb-

ných odborov.

ČO?
Otázka obsahu vzdelávania, učivo, ktoré je alebo nie 

je vhodné na začlenenie, nás skutočne veľmi potrá-

pila. Až na sumarizačnom školskom seminári sme 

dospeli k úsmevne jednoduchej odpovedi. Globálne 

sa dá odučiť všetko. Či už je to oblasť slovnej zásoby 

v slovenskom alebo inom jazyku, matematické rov-

nice. Napríklad priamu úmernosť ekonomiky od det-

skej práce môžete počítať ako ktorýkoľvek iný mate-

matický problém. Globálne sa dal vo výučbe použiť 

i cesnak ako ingrediencia, ktorá sa do našich kuchýň 

často dostáva až z ďalekej Číny, spôsob jeho potra-

vinárskeho ošetrenia, aby vydržal takú dlhú cestu 

k nám, alebo číselný kód na obaloch potravín je tiež 

vhodnou témou vyučovacej jednotky. Tu sme vybra-

li naše učebné osnovy korešpondujúce so Školským 

a Štátnym vzdelávacím programom. V príprave akti-

vít sme zosúladili cieľ vyučovacej jednotky ako hlav-

ný vzdelávací cieľ napr. geografie cestovného ruchu 

a súčasne cieľ globálneho vzdelávania pre tú istú vy-

učovaciu jednotku, alebo len  jej časť.

AKO?
Odpoveďou na túto otázku je konkrétna metodika 

jednotlivých aktivít. Je dobré mať predstavu, ktoré 

problémy globálneho vzdelávania chceme so žiakmi 

riešiť, poznať počiatočný stav úrovne vedomostí, ktorý 

po výučbe vieme porovnať na základe konkrétneho 

merania. My sme zostavili jednoduchý dotazník, kto-

rým sme náš projekt začali, a ktorým sme projekt aj 

uzavreli. Ku každej plánovanej aktivite sme pripravili 

súbor metód, ktoré boli vhodné pre danú vyučova-

ciu jednotku. Zámerne nepoužívame slovné spojenie 

vyučovacia hodina, lebo na naplnenie stanovených 

cieľov GV vám môže stačiť len evokácia, teda časť 

vyučovacej hodiny, alebo si s jednou hodinou nevy-

stačíte a vyberiete si celý vyučovací blok, ako sa nám 

osvedčil odborný výcvik v časovej dotácii 6 x 45´.  

Z metód sme vyberali teoretické – analýzu, syntézu, 

empirické – dotazník, rozhovor, názorová škála. Fo-

kusová skupina je náročná na čas i priestor, v nej sme 

našli svoje organizačné i komunikačné rezervy. Fron-

tálne vyučovanie je dostatočne účinné len v presne 

nastavenom prostredí a vhodnom riešenom problé-

me, globálne vzdelávanie je založené na zážitkovom 

učení, jednoznačne sme preferovali prácu v cielene 

konfigurovaných skupinách. 

KEDY?
Po predchádzajúcich krokoch je táto otázka najľahšie 

riešiteľnou. V reálnom školskom roku na stredných 

školách s jedným rozvrhom od septembra do júna.  

S databázou jednotlivých aktivít a skúsenosťami 

z predchádzajúcich vyučovacích jednotiek si naozaj 

viete GV začleniť do svojej práce v celom spomína-

nom časovom horizonte. V apríli 2012 sme vypraco-

vali jednoduchý zoznam aktivít, aby sme vedeli kto, 

čo a akým spôsobom bude realizovať. Aj najlepšie na-

vrhnutý plán však môže byť naštrbený naším obmed-

zením dvojtýždňového cyklu rozvrhov, lebo stredná 

škola nášho zamerania je nastavená na rozdelený 

rozvrh párneho a nepárneho týždňa. Táto kompliká-

cia sťažila dodržiavanie nášho plánu aktivít hlavne  

v čase ústnej časti maturitnej skúšky a záverečných 

skúšok učebných odborov. Ten istý problém sme 

zaznamenali v septembri, pri opravných termínoch  

skúšok. Pre odborné školy s takýmto spôsobom or-

ganizácie vyučovania odporúčame realizovať globál-

ne vzdelávanie v mesiacoch ustálenej organizácie 

vyučovania, tzn. v čase od októbra do apríla.
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Ako prebiehalo vyučovanie globálneho vzdelávania (Príklady predmetov)

Slovenský jazyk a literatúra

Aktivita: Tvoríme nové slová

1) Príprava aktivity
Práca so slovníkom globálneho vzdelávania bola nevyhnutná na presné pochopenie termínov, pri príprave 

boli použité veľmi ľahko dostupné informácie ne aktuálnej webovej stránke bežne čítaného denníka, potvr-

dilo sa nám, že vizualizácia zjednodušuje predstavivosť a napomáha zážitkovému učeniu, doznievanie tém 

bolo citeľné viac dní po odučení http://goo.gl/3TPN3.

2) Priebeh aktivity 
V realizácii aktivity sa osvedčila samostatná skupinová práca, žiaci mali pripravený dostatočný počet 

slovníkov vo forme knihy, v tomto type hodiny s internetom pracovala len vyučujúca, aby sa nedostala do 

časového sklzu a mohla kontrolovane riadiť sled obrázkov. Zahrievacia motivačná hra, Kto drží loptičku, 

ten tvorí slová, sa dá použiť v kolektíve, ktorý je zohraný a vhodne reaguje na loptičku, teda vyučujúci by 

mal byť aj s triedou zvyknutý na hravú formu, ktorá nie je ani v prostredí strednej školy infantilnou, dyna-

mizuje vyučovanie.

3) Vyhodnotenie aktivity 
Uzavretie témy využijeme v eseji, kde budú žiaci novú osvojenú terminológiu v oblasti globálneho vzde-

lávania a jej správne pochopenie aplikovať.
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Chémia

Aktivita: Ropa naša každodenná

1) Príprava aktivity
V príprave boli akceptované všetky zložky hodiny s využitím informačných a komunikačných technológií 

(IKT) ropa, spracovanie ropy, frakcie ropy, benzín, nafta, petrolej, motorové oleje, asfalt a iné produkty 

ropy s ohľadom na globálne znečisťovanie životného prostredia, v prípravnej fáze dostali žiaci zadanie 

samostatnej prípravy k danej téme vo forme samostatne prednášaného referátu, prezentácie, príprava 

obrázkovej dokumentácie, preštudovanie odbornej literatúry o globálnom vzdelávaní, príprava presne 

formulovaných otázok na upevňovanie učiva, príprava pracovných listov.

2) Priebeh aktivity 
V realizácii boli využité metódy vysvetľovanie, rozhovor, skupinová práca, práca v dvojiciach.

3) Vyhodnotenie aktivity 
Diskusia so žiakmi o témach bola vynikajúca vzhľadom na našu obojstrannú pripravenosť na vyučovaciu 

jednotku, uvoľnená pracovná atmosféra, otázky sa vyučujúcej ťažšie vytvárali vzhľadom na prepojenie 

s cieľmi globálneho vzdelávania

Ukážka jednoduchého pracovného listu, ktorý umožňuje efektívnejšiu prácu v skupinách. Vhodný  je vo viacerých 
fázach hodiny, v evokácii i reflexii.

Ropné
výrobky

(Produkty bežného života)
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Matematika

Aktivita: Ako sa planimetria plánovala

1) Príprava aktivity
V prípravnej fáze si vyučujúca pripravila pracovné listy, pripravené kartičky  a obrázok, kalkulačky, teda 

štandardné pomôcky pri výučbe matematiky. Musela si však naštudovať problematiku detských práv, aby 

mohla zadávať reálne čísla, údaje v počítaných príkladoch. Príprava na GV ju sama posunula do súčas-

ných aktuálnych problémov.

2) Priebeh aktivity 
V priebehu výučby zvládli v skupinách žiaci zopakovanie vzorcov na výpočet obsahov rovinných útvarov, 

aplikovali vedomosti z geografie pri riešení matematických úloh. Zaujímavé bolo pozorovať, ako ich sa-

motných prekvapuje doterajšie odtrhnuté vnímanie matematických problémov a reálneho života, oklieš-

tené vnímanie sveta a globálnych problémov v súvislostiach. V závere hodiny žiaci reálne pochopili, čo 

znamená detská práca, čo znamená jej číselné vyjadrenie a ako sa ich tento problém nedotýka v ich be-

žnom živote. Zaujímavá bola sebareflexia žiakov vo svetle tzv. nútených domácich prác v bežnom rodin-

nom kolobehu. Vypočítané údaje riešené v skupinách žiaci nekonzultovali s ostatnými skupinami, museli 

preukázať vysokú mieru samostatnosti a zodpovednosti voči korektnosti svojich údajov a ostatných sku-

pinám, aby ich porovnanie bolo relevantné s realitou. Pri matematických výpočtoch sa často stretávame 

s javom, že ak výsledok nekorešponduje s možnou realitou, žiaci ten fakt nechávajú bez povšimnutia. 

V reflexii tejto hodiny sa výborne prejavila nutnosť myslieť konkrétne, analyticky, výsledky syntetizovať 

a vyvodzovať z nich vlastné logické východiská k ďalším otázkam globálnych javov – detská práca, príčiny, 

dôsledky, spôsoby riešenia v konkrétnych číslach. 

3) Vyhodnotenie aktivity 
Aby sme našu prípravu, realizovanie aktivít zhrnuli, zhodnotili, spoločne sme sa zhodli na nasledovných 

kladoch a záporoch.



z pôvodného nadšenia niektorých našich pedagógov sa vplyvom ná-
ročnosti pochopenia niektorých tém stala z globálneho vzdelávania 
neželaná záťaž

neochota niektorých pedagógov deliť sa so žiakmi o emotívne náročné 
zážitkové vyučovanie

príprava pedagóga prostredníctvom Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie 
rokov 2012 – 2016

jednoznačne pozitívne prepojenie teoretického a praktického vyučovania

možnosť využitia tém globálneho vzdelávania počas celej vyučovacej jednotky i jej časti

prostredníctvom veľkej škály predmetov sa ciele globálneho vzdelávania stali prirodzenými 
prierezovými cieľmi celého vzdelávacieho procesu

výrazné zlepšenie komunikácie medzi učiteľmi teoretického vyučovania a majstrami odbornej praxe

výrazné zlepšenie komunikácie medzi pedagógmi a žiakmi

získanie kvalitnej databázy metodického materiálu pre ostatných pedagógov školy

modernizácia vzdelávacieho procesu metodikou E – U – R, zážitkovými metódami

aktualizácia obsahu vzdelávania vo všetkých predmetoch a vzdelávacích okruhoch

nové neplánované aktivity, ktoré prirodzene z GV vyplynuli a posunuli prácu žiakov i učiteľov 
novým smerom

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

Negatíva globálneho vzdelávania v našej praxi

Pozitíva globálneho vzdelávania v našej praxi
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Základná škola s materskou školou bola zaradená 

do siete škôl 1. 7. 2005. Žiakmi školy sú deti z obce 

Poproč, Rudník a Jasov. Celkový počet je 206, prie- 

merne je v triedach 20 žiakov. V každom ročníku 

máme (okrem 9. ročníka) iba jednu triedu, takže ďal-

šie členenie alebo vytváranie špecifických zameraní 

u nás nemáme. Rovnako ako na iných ZŠ, aj od nás 

časť nadaných a talentovaných žiakov odchádza na 

osemročné a bilingválne gymnáziá. Na jednej strane 

prichádzame o žiakov, ktorí boli „hnacím motorom“ 

triedy, na druhej strane však mnohokrát svojím od-

chodom poskytnú ostatným spolužiakom priestor 

na úspešnú realizáciu pri školských projektoch, súťa-

žiach. ZŠ s MŠ má 34 zamestnancov, z toho je 16 

pedagogických zamestnancov v základnej škole, 5 

učiteliek v materskej škole a 2 vychovávateľky v škol-

skom klube. 

Zapájame sa do projektov, ktoré sú pre našu 

školu prínosom. K našim najúspešnejším patria: Mo-

bilné jazykové laboratórium, Bezpečnosť na škole 

z pohľadu žiaka, Program celoživotného vzdelávania 

Comenius, Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích 

jazykov, Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ, 

Zelená škola, Záložka do knihy, Voda – prameň života,  

Matematický Klokan, Detský čin roka, Zber hliníkových 

viečok, Mliečny program...

Predstavenie školy

Základná škola s materskou 
školou v Poproči
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Naše prvé zoznámenie sa s činnosťou o. z. Človek 

v ohrození bolo v roku 2009, kedy sme sa prihlásili do 

projektu Aktívne globálne školy 2. Pracovníci združe-

nia nás zaujali svojím nadšením, skvelými nápadmi,  

netradičným prístupom a hlavne trochu iným pohľa-

dom na dianie okolo seba. Súčasťou projektu boli  

čiastkové aktivity, ktoré sme sa snažili robiť ináč ako tie 

ostatné. Hlavne od starších žiakov bola na túto činnosť 

veľmi pozitívna odozva (konečne niečo iné – napr. Zr-

kadlo sveta u nás doma, workshop na tému klimatic-

kých zmien, spravodlivejšieho obchodu a znižovania 

spotreby energie, zdravá výživa, Fair Trade). Na záve-

rečnej konferencii Aktívne globálne školy 2 v roku 2012 

sme si povedali, že ak bude možnosť, v spolupráci bu-

deme aj naďalej pokračovať. Naša kolegyňa spolupra-

covala na pilotnom projekte Globálne vzdelávanie na 

základných školách, v rámci ktorého boli pripravené 

metodické materiály pre niektoré predmety. Takže pri 

vytváraní prvotnej pracovnej skupiny Modelových škôl 

globálneho vzdelávania sme boli medzi oslovenými. 

Vtedy sme ešte netušili, že ostaneme jedinou základ-

nou školou v tomto projekte.

Úvodného seminára v Senci sa zúčastnilo 5 

kolegýň. Pri prvom stretnutí naše nadšenie dostalo 

veľmi reálnu lekciu. Uvedomili sme si, že to bude zase 

niečo iné, nové, spojené možno s „detskými choro-

bami“, ktoré treba prekonať – najlepšie praktickou 

skúsenosťou. Projekt ponúkol pedagógom a žiakom 

spoznať to, čo nás spája. Na chvíľu preniesť svet do 

našich učební a uvedomiť si, že problémy nepoznajú  

hranice, že veta „Mňa sa to netýka!“ stráca na sile 

hneď, keď ju povieš a predsudky a stereotypy sa vy-

tvárajú vo veľmi mladom veku.

Ako sa škola rozhodla implementovať GV 
Na začiatku projektu, po zvážení možností našej 

školy, personálneho obsadenia a skúseností sme sa 

rozhodli pre časovo a organizačne asi najnáročnej-

šiu formu – včleniť GV do ŠkVP formou celoškolských 

projektových dní.

Úvodný školský seminár bol v spolupráci  

s garantmi pripravený v apríli 2012 na Štrbskom  

Plese pre všetkých učiteľov našej školy. Na prvý pohľad 

neformálne stretnutie malo vysoko pracovný charak-

ter. Vyškolené kolegyne si pripravili ukážkové hodiny 

s témou GV, ostatní boli v pozícii žiaka. Vyskúšali sme si 

staronové metódy a formy práce, viac sme sa zamerali 

na zážitkové učenie, reflexiu, vyhodnocovanie aktivít, 

meranie dopadu. Dohodli sme sa na forme včlenenia 

GV do ŠkVP, stanovili sme si ciele GV pre našich žiakov, 

našu školu a rozhodli sme sa realizovať GV na škole 

zážitkovou formou, zapojením všetkých žiakov školy, 

čo by malo prispieť k zmene ich postojov.

Témy globálneho vzdelávania v ŠkVP:

Prvý rok:
~ Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty,  

 Téma: Voda – pôda – vzduch

~ Multikulturalizmus, Téma: Kultúrna identita, kultúr- 

 ne rozdiely

~ Globálne problémy, Téma: Chudoba a nerovnosť  

Druhý rok:
~ Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty,  

 Téma: Využívanie prírodných zdrojov

~ Multikulturalizmus, Téma: Xenofóbia, rasizmus,  

 intolerancia

~ Globálne problémy, Téma: Zdravie, HIV/AIDS, pod- 

 výživa, obezita

Tretí rok:
~ Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty,  

 Téma: Zmena klímy

~ Multikulturalizmus, Téma: Stereotypy a predsudky

~ Globalizácia a vzájomná previazanosť, Téma: Eko- 

 nomická globalizácia a svetový obchod – etické  

 podnikanie

Štvrtý rok:
~ Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty,  

 Téma: Odpady

~ Ľudské práva, Téma: Práva dieťaťa

~ Globalizácia a vzájomná previazanosť, Téma: Migrácia

Piaty rok:
~ Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty,  

 Téma: Alternatívne zdroje energie

~ Ľudské práva, Téma: Rodová rovnosť

~ Globálne problémy, Téma: Rozvojová a humani- 

 tárna pomoc

Motivácia školy zapojiť sa do projektu 
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Ciele globálneho vzdelávania

Afektívne ciele:

~ uvedomovať si rozdiely v dostupnosti základných  

 potravín medzi jednotlivými krajinami sveta

~ uvedomiť si výhody spolupráce pri riešení  

 problémov

~ voliť zodpovedné správanie k sebe a k svojmu  

 životnému prostrediu, uvedomiť si, že všetky  

 činnosti sa navzájom ovplyvňujú

~ dokázať rešpektovať rozdiely medzi ľuďmi,  

 ich kultúrnymi prejavmi

~ byť empatický, dokázať prejaviť emócie

Psychomotorické ciele:

~ vedieť prijať názor ostatných, zmeniť svoj  

 postoj

~ spolupracovať s ostatnými, vedieť vyjadriť  

 svoj názor, zaujať kritický postoj

~ vedieť prejaviť emócie 

~ rešpektovať pravidlá 

Kognitívne ciele:

~ uvedomovať si dôsledky zmien životného prostredia na kvalitu života, poznať a pomenovať  

 základné príčiny zmien životného prostredia

~ vedieť porovnať rozdiely medzi krajinami v oblasti environmentálnej, kultúrnej a hospodárskej

~ vedieť na príklade zdôvodniť vzájomnú previazanosť  a závislosť jednotlivých krajín vo svete

~ kriticky analyzovať príčiny a dôsledky nepriaznivých životných podmienok ľudí žijúcich v rôznych  

 oblastiach sveta

~ uvedomiť si význam slova globálny (na 1. stupni)

~ uvedomiť si prepojenosť a vzájomnú závislosť jednotlivých krajín

~ uvedomiť si dôsledky správania sa jedincov na širšie okolie, globálne ohrozenie životného  

 prostredia činnosťou človeka

Kompetencie rozvíjané v globálnom 
vzdelávaní:
~ Schopnosť analyzovať problém

~ Vedieť spolupracovať s ostatnými

~ Vedieť vyhľadávať, triediť a spracovať informácie

~ Vedieť vyhľadávať súvislosti

~ Dokázať sformulovať vlastný názor, argumentačne  

 si ho obhájiť

~ Vedieť využívať rôzne zdroje informácií

Implementácia globálneho vzdelávania 
do predmetov
Globálne vzdelávanie sme sa rozhodli včleniť do 

ŠkVP formou projektových dní, ktoré by zodpovedali 

jednotlivým tematickým celkom globálneho vzde-

lávania tak, aby sa postupne vystriedali v priebehu  

4 – 5 rokov všetky témy.  

Projektové dni sme plánovali podľa obsaho-

vého zamerania k významným svetovým dňom alebo 

výročiam. Takto sa dá na celej škole zvoliť jednotný 

postup so zapojením všetkých žiakov a učiteľov. Žia-

kov spájajú spoločné aktivity, ktoré sa v priebehu dňa 

dynamicky striedajú. Povinnosti v priebehu dňa sú 

rozložené na veľkú skupinu, a tak sa vytvára priestor, 

aby sa každý žiak zapojil do aktivity, ktorá ho zaujme, 

alebo je iba (aktívnym) pozorovateľom. 



41Globálne vzdelávanie v škole

Téma projektového dňa: Voda – pôda – vzduch

Ročník: 1. – 9. ZŠ (cca 200 žiakov)

Tematický celok GV: Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty

Hlavný cieľ: Pochopiť vzájomnú súvislosť a prepojenosť rôznych prírodných oblastí sveta

Špecifické ciele:
~ Uvedomiť si a vedieť sformulovať lokálny ekologický (environmentálny) problém a s ním súvisiaci globálny  

 problém.

~ Uvedomiť si, že môj vlastný podiel na ochrane vody, pôdy a ovzdušia v blízkom okolí má vplyv aj na ochranu  

 životného prostredia vo vzdialenejšom okolí, aj za hranicami našej vlasti.

~ Pochopiť, že životné prostredie nemá hranice. Naučiť sa vymedziť problém, analyzovať ho a hľadať riešenie.

~ Uvedomiť si strategický význam vody pre človeka i pre celé ľudstvo cez potrebu vody pre človeka i všetky  

 živé organizmy na svete.

~ Na základe analýzy informácií vedieť sformulovať jednoduché pravidlá ochrany prírodného prostredia.

Prípravná fáza projektového dňa:

Kto? Čo?
Do prípravy projektového dňa sa zapojil celý pedagogický kolektív. Hlavným dôvodom pre výber tejto témy 

bola snaha, aby si žiaci zaujímavým spôsobom uvedomili, ako sú jednotlivé zložky krajiny prepojené a navzá-

jom súvisia. Aby mali radi prírodu, radi sa v nej hrali, chodili sa do nej prechádzať, oddychovať a vnímali, ako 

sa mení v priebehu rokov a aké potrebné je chrániť ju. Zároveň naša snaha smerovala k tomu, aby si žiaci uve-

domili vplyv každého človeka, každého z nás, na životné prostredie a aby si uvedomili, že životné prostredie 

nemá hranice.

Kedy? Ako? 
Vybraný tematický celok sme zaradili do obdobia apríl – máj, teda obdobia, kedy sa intenzívnejšie venujeme 

problematike ochrany prírody, čo súvisí aj s Dňom Zeme, ktorý si pravidelne pripomíname rôznymi environ-

mentálnymi aktivitami. Pred samotným projektovým dňom sme pripravili vstupný dotazník pre všetkých žiakov 

k základným témam globálneho vzdelávania, zúžený na tému voda, vzduch, pôda. Zabezpečili sme si sadenicu 

mladého stromčeka a potrebný materiál na spoločné aktivity. Deň pred projektovým dňom sme oboznámili 

žiakov o zapojení školy do projektu Modelové školy GV a žiaci všetkých ročníkov vyplnili pripravený dotazník. 

Bez bližšieho vysvetľovania sme vyzvali žiakov, aby prišli na druhý deň oblečení v jednej zo 4 farieb – modrej, 

zelenej, bielej a hnedej.

Priebeh projektového dňa:
Projektový deň začínal evokáciou – spoločnou aktivitou žiakov a pedagógov celej školy v telocvični školy. Uve-

domenie prebiehalo v jednotlivých triedach, kde na každej vyučovacej hodine bola do preberanej témy zakom-

ponovaná jedna zo zložiek – voda, vzduch, pôda, zeleň tak, aby sa zdôraznil ich globálny charakter, význam, 

prepojenosť, dopad na životné prostredie. Každý pedagóg si pripravil hodinu tak, aby prevládalo zážitkové 

učenie, práca v skupinách a rôzne tvorivé aktivity. Tak ako deň začal, tak aj končil – projektový deň sme ukončili 

spoločnou reflexiou – spoločnou aktivitou na školskom dvore, kde sme reálne vysadili mladý stromček.

Ako prebiehalo vyučovanie globálneho vzdelávania (Príklady)

Projektový
deň č. 1
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B) Rozpis aktivít:

Spoločná aktivita všetkých žiakov 1. – 9. ročníka ZŠ v telocvični, ktorá pozostáva 

iba z evokácie.

Ciele:
~ Uvedomiť si symboliku modrej, bielej, zelenej prípadne hnedej farby ako farieb vody, vzduchu, rastlín a pôdy.

~ Vedieť argumentačne zdôvodniť globálny charakter základných zložiek prírody – vody, pôdy, vzduchu.

Pomôcky: 
4 farebne odlíšené vedrá: modrá = voda, biela (prípadne s bielymi balónmi) = vzduch, zelená = rastliny (sadeni-

ca stromu – mladý stromček), hnedá = pôda (na vysadenie stromčeka); ozvučenie, diktafón na zaznamenanie 

rozhovoru. Žiaci a učitelia: vrchná časť oblečenia (tričko) – modrej, bielej, zelenej alebo hnedej farby

Postup:
Projektový deň začnite v telocvični výzvou, aby žiaci vytvorili skupiny podľa farieb, v ktorých prišli oblečení 

podľa vlastného výberu – výber z farieb podľa pokynov deň pred projektovým dňom. Každá farebne odlíšená 

skupina vytvorí spoločnú skupinu pri farebne rovnakom vedre s náplňou – voda, balóny – vzduch, pôda, sade-

nica stromu. Vyzvite žiakov, aby uvažovali, čo symbolizujú jednotlivé farby. Diskusiou priveďte žiakov k symbolu 

modrej farby ako farby vody, bielej farby ako farby vzduchu a zelenej, prípadne hnedej ako farby rastlín a pôdy. 

Rozhovorom vedieme žiakov k uvažovaniu, ako vzájomne súvisia jednotlivé súčasti prírodného spoločenstva 

– vody, vzduchu a pôdy – oboznámte žiakov s priebehom projektového dňa – rozdelenie žiakov do skupín 

(podľa tried)

~ Prezentácia – o nedostatku vody v blízkej budúcnosti 

~ Aktivity prebiehajú v jednotlivých triedach po skupinách

~ Príklady aktivít

Názov aktivity

A) Časový harmonogram:

Časové určenie

Štyri farby

Príklady aktivít: O čom sníva 

kamarátka Kvapka, Kam tečú?

Cesta do pralesa

Anketa v školskom rozhlase

Strom

45 min

4 x 60 min

20 min

25 min

Štyri farby

Aktivita:
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Predmet/Ročník: Slovenský jazyk a literatúra/4. ročník ZŠ

Téma: Voda – pôda – vzduch

Téma GV: Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty

Ciele:   

~ Pochopiť dôležitosť ochrany vody a životného prostredia 

 s dopadom na blízke i vzdialené prostredie.

~ Vedieť vymedziť problém, analyzovať ho a hľadať riešenie.

~ Vedieť odlíšiť ľudovú rozprávku, autorskú rozprávku a povesť.

Čas: 45 minút

Pomôcky: 
Interaktívna tabuľa, prezentácia na tému Voda v prírode, sivé a ružové kartičky pre žiakov na písanie, flipchart, 

fixky, lepidlo (lepiaca guma), čítanka pre 4. ročník ZŠ.

Postup:
Evokácia (5 minút)

~ nadväzujte na spoločnú evokáciu v telocvični 

~ diskutujte so žiakmi, prečo si vybrali práve túto farbu; čo symbolizuje táto farba, (vychádzame z aktivity  

 v telocvični)

~ pokračujte hrou: Kto so mnou súhlasí, vytvorí so mnou skupinu 

~ na základe svojho postoja žiaci rozhodnú, či s tvrdením súhlasia: „Bez vody by som neprežil; každý má  

 dostatok vody; môžeme piť akúkoľvek vodu; vodu potrebuje aj pôda; rastliny prežijú bez vzduchu; vzduchu  

 máme dostatok; o prírodu sa musí starať každý z nás a pod.“

Uvedomenie (30 minút)
~ čítanie a rozbor textu: Ondrej Sliacky: O korytnickej liečivej vode (Čítanka pre 4. ročník ZŠ, str. 102)

~ prezentácia: Voda – O čom sníva kamarátka Kvapka

~ obsah prezentácie rozdeľte do snímok: Korytnica na mape Slovenska; Kde všade je voda; Kolobeh vody;  

 Čo videla Kvapka nad mestami a dedinami (znečistenie ovzdušia exhalátmi, smog, spaľovanie odpadu; zne- 

 čistenie vody odpadovými vodami; znečistenie pôdy rôznym druhom odpadu); O čom snívala Kvapka (čisté  

 a zdravé životné prostredie – ochrana prostredia a jej vplyv na čistotu vody); Čo by sme mohli urobiť my?

~ diskutujte so žiakmi počas prezentácie – Kde leží Korytnica? Podoby vody v prírode; Odkiaľ máme vodu?  

 Kedy môže byť voda liečivá? Aký je kolobeh vody v prírode? Čo vplýva na čistotu vody?

~ po ukončení prezentácie a rozhovore vytvorte dvojice žiakov, rozdajte im ružové a sivé kartičky a fixky. 

~ dvojice žiakov píšu na pripravené kartičky, čo ohrozuje čistotu vody (sivé kartičky) a čo prospieva prírode –  

 aké by malo byť životné prostredie (ružové kartičky). Tieto kartičky dvojice prilepia na pripravené flipchartové 

 tabule označené smajlíkmi – usmievavým a smutným – podľa kartičiek.

Reflexia (10 minút)  
Po skončení aktivity nasleduje diskusia so žiakmi o znečisťovaní a ochrane vody všade na svete – dopad na 

bližšie i vzdialenejšie okolie – žiaci vysvetľujú svoje názory napísané na kartičkách.

O čom sníva 
kamarátka Kvapka

Aktivita:
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Predmet/Ročník: Výtvarná výchova/4. ročník ZŠ

Tematický celok: Podnety z rôznych oblastí poznávania sveta

Téma: Voda – pôda – vzduch

Téma GV: Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty

Ciele:   

~ Pochopiť dôležitosť ochrany vody a životného prostredia s dopadom na blízke i vzdialené prostredie.

~ Chápať vzájomnú závislosť a prepojenosť rôznych oblastí sveta.

~ Vedieť vymedziť problém, analyzovať ho a hľadať riešenie.

Čas: 60 minút

Pomôcky: interaktívna tabuľa, prezentácia na tému Slovensko a svet, výkresy A3 s predkreslenými obrysmi 

časti Európy, lepidlo, farebné časti z časopisov

Postup:
Evokácia (10 minút)
~ nadväzuje na predchádzajúcu aktivitu – rozhovor so žiakmi o prečítanom texte z Čítanky 

~ prezentácia Slovenska na mape sveta a Európy

~ počas prezentácie diskutujte so žiakmi na tému: Kde leží Slovensko? Čo je okolo Slovenska? Čo je to hranica  

 a čo to znamená pre ľudí, zvieratá, vodu a vzduch? Čo znamenajú jednotlivé farby na mape? Kade a kam  

 tečú naše rieky?

Uvedomenie (40 minút)
~ žiakov rozdeľte do 6 skupín pričom každá skupina dostane farebné časti z časopisov, lepidlá a výkres A3, na  

 ktorom bude slepá mapa časti Európy, ktorú si ako celok prezrú deti počas prezentácie. Slepá mapa i geo- 

 grafická mapa časti Európy zostáva ako názor po celý čas prezentovaná na interaktívnej tabuli. 

~ spolu so žiakmi vymenujte jednotlivé farby na mape Európy a ich symboliku – voda, nížiny, pohoria 

~ žiaci v skupinách vytvárajú časti jedného spoločného obrazu, v centre obrazu červenými farbami zvýraznia  

 Slovensko a ostatnými farbami pevninu, moria a rieky, ktoré odvádzajú vodu z nášho územia do morí na  

 S – Baltské more a JV – Čierne more 

~ na záver skupiny spoja podlepením jednotlivé časti do jedného obrazu

Reflexia (10 minút)
Po vytvorení spoločného obrazu – mapy Európy so Slovenskom v srdci Európy a zvýraznením riek, ktoré odvá-

dzajú vodu z nášho územia, začnite diskusiu so žiakmi napr. položením nasledujúcich otázok:

~ Ako ovplyvňujeme čistotu a znečistenie vôd v blízkom okolí? Čo sa deje so znečistenou vodou, ktorá tečie  

 v našich riekach? Má príroda hranice tak ako štáty? Ako môžete prispieť k ochrane vody a pôdy? Kto a čo  

 môže znečistiť životné prostredie u nás?

~ Môžeme aj my znečistiť vodu a životné prostredie v iných krajinách?

Kam tečú

Aktivita:
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Predmet/Ročník: Geografia/6. Ročník ZŠ

Tematický celok: Geografia Ameriky

Téma: Brazília a štáty Guyanskej oblasti

Téma GV: Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty 

Ciele: 
~ Spoznanie prírodných pomerov regiónu netradičným spôsobom na základe vlastného zážitku.

~ Uvedomiť si dôležitosť dažďových pralesov pre život na zemi, uvedomiť si a pochopiť prepojenia jednotli- 

 vých zložiek krajiny a ich význam. 

~ Podporiť diskusiu o faktoroch ovplyvňujúcich životné prostredie.

~ Rozvíjať schopnosť analýzy a hodnotenia okolností, vizualizovať, orientovať sa na „slepej mape“.

Čas: 45 – 90 minút (podľa zloženia triedy)

Pomôcky: CD s nahrávkou, notebook, dataprojektor, tabuľa na pojmovú mapu, výkresy, farbičky, obrázky 

zvierat, rastlín z pralesa, mapa sveta, atlasy, prírodná žuvačka

Postup:
Evokácia  

~ usadiť deti v triede, môžu aj ležať, urobiť si pohodlie

~ oznámiť im, že budú pozorne počúvať nahrávku so zatvorenými očami.

Uvedomenie
Žiaci počúvajú nahrávku. Tú nahovorí vopred učiteľ príjemným hlasom podľa prílohy č. 1. Svoje rozprávanie 

podfarbí relaxačnou hudbou (napr. http://goo.gl/bdIBs).

Reflexia
Žiakom položte nasledovné otázky: Ako ste sa cítili? Prečo? Čo vás tam najviac zaujalo, nezaujalo, prečo? Čo 

ste tam videli, počuli? Aké zvieratá ste si všimli, aké rastliny? Prečo práve takéto? Aké vône či pachy sa vám 

s týmto spájajú a prečo? Aké farby? Je tam viac ľudí alebo iných tvorov? Prečo? Načo nám je taký prales? 

Kde na mape by sme našli takýto prales? Kde všade sa vyskytujú? Chcel by si sa tam ocitnúť niekedy naozaj? 

Prečo? Vieš, ako sa dá využiť prípadne aké aktivity tam človek má? Čo si o tom myslíš?

Počas toho sa pojmy zapisujú na tabuľu, vzniká pojmová mapa o dažďovom pralese.

Nasleduje práca v skupinách: žiaci na veľký formát papiera zakresľujú, čo „zažili“ – obraz brazílskeho pralesa 

a zároveň šípkami naznačujú smer pohybu zo Slovenska a trasu ako si ju zapamätali. Vybraní žiaci môžu vy-

hľadať spomínané rastliny, živočíchy na internete, v encyklopédii (úloha môže byť aj na doma). Vyhodnotenie 

najlepších prác žiakmi navzájom, odmena pre najlepšiu skupinu – prírodná žuvačka z brazílskeho pralesa 

(dostať kúpiť v biopredajniach)

Príloha č. 1: 
G. Pike – D. Selby: Cvičenia a hry na globálnu výchovu. Praha: Portál, 2000. Str. 112 (k dispozícii v českom jazyku).

Cesta do pralesa

Aktivita:



C) Záverečná fáza projektového dňa:

Cieľ: Uvedomiť si zodpovednosť za svoje správanie a rozhodnutia 

pri riešení globálnych problémov.

Čas: 20 minút

Pomôcky: školský rozhlas, dotazníky pre všetkých žiakov 1. – 9. ročníka, diktafón

Postup:
~ poslednú vyučovaciu hodinu zamerajte na vyhodnotenie aktivít žiakmi a na záverečné zdôraznenie témy dňa

~ z každej triedy vyberte dobrovoľníka a zhromaždite ich v miestnosti so školským rozhlasom

~ cez školský rozhlas veďte rozhovor so žiakmi o ich pocitoch a reakciách na celodenné aktivity, rozhovor  

 môžete zaznamenať aj na diktafón.

Cieľ: Uvedomiť si, že len zodpovedné správanie každého z nás zabezpečí 

trvalo udržateľný život na Zemi

Čas: 25 minút

Pomôcky: plagát, sadenica stromu, náradie potrebné k vysadeniu mladého stromčeka

Postup:
~ po ukončení predchádzajúcej aktivity zhromaždite všetkých žiakov na ploche školského ihriska, kde krátkym  

 rozhovorom zhrniete a opätovne zopakujete symbolický význam jednotlivých farieb – modrej, zelenej, bielej  

 a hnedej.

~ zadajte žiakom pokyn, aby sa podľa farieb svojich tričiek presunuli na predkreslený obraz stromu na asfal- 

 tovom ihrisku – biela farba – vzduch, mraky; modrá – voda v potoku pred stromom; zelená – koruna stromu;  

 hnedá – kmeň stromu 

~ urobte fotografiu vytvoreného obrazu

~ po opätovnom voľnom zoskupení žiakov na ploche ihriska spoločne zasaďte 1 strom a pred žiakmi rozviňte  

 za pomoci žiakov, ktorí boli účastníkmi živej ankety v školskom rozhlase plagát s textom: Je nás 7 miliárd  

 a pre život denne potrebujeme obrazne 7 miliárd živých stromov

~ prečítajte spoločne text na plagáte a veďte so žiakmi krátky rozhovor o tomto texte – Prečo je to tak? 
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Postrehy učiteľov a učiteliek:

Pri výbere vyučovacích predmetov počas projektového dňa odporúčame spájať predmety do vy-
učovacích blokov vo všetkých ročníkoch. Je vhodné dohodnúť sa na predmetoch v danej triede aj 
za cenu úpravy rozvrhu hodín.

Strom

Rozhovor
v školskom
rozhlase

Aktivita:

Aktivita:



Téma projektového dňa:  Cena chleba – cesta chleba 

Ročník: 1. – 9. ZŠ (približne 200 žiakov)

Tematický celok GV: Globálne problémy

Téma GV: Chudoba a nerovnosť

Hlavný cieľ: 
Uvedomiť si hodnotu a dostupnosť chleba ako základnej potraviny u nás a v iných krajinách sveta.

Špecifické ciele:
~ Zistiť zastúpenie chleba v dennom stravovaní obyvateľov rôznych krajín sveta

~ Zistiť z rôznych zdrojov, či sa chlieb vyrába len z regionálnych produktov (múka, soľ, cukor...) a uvedomiť si  

 dôsledky zistenia

~ Zistiť cenu chleba na Slovensku a v ďalších krajinách sveta, vedieť to porovnať (ako základný ukazovateľ na  

 porovnanie cien použiť minimálnu mzdu v danej krajine a ceny potravín v danej krajine)

~ Vedieť si stanoviť priority pri nakupovaní v reálnych podmienkach, uvedomiť si vplyv reklamy na rozhodova- 

 nie človeka 

Prípravná fáza projektového dňa:

Kto? Čo?
Triedni učitelia rozdelia úlohy žiakom v triedach, vyberú menšie pracovné skupiny. Vyučujúci geografie, vý-

tvarnej výchovy, informatiky, predmetu svet práce, biológie pripravia pracovné listy, dokumentačný materiál, 

odkazy na zdroje pre každú triedu. Určite moderátora dňa (pedagóg alebo žiak). 

Kedy? Ako?
Projektový deň môžete zorganizovať napríklad 17. októbra – Svetový deň boja proti chudobe. V každej triede 

2. stupňa vytvorte dve päťčlenné skupiny žiakov, ktoré v priebehu jedného týždňa samostatne spracujú pre-

zentáciu o základných stravovacích návykoch obyvateľov jednej krajiny z tzv. Globálneho Juhu (napr.: Pakistan, 

Keňa, Filipíny, Zimbabwe, Indonézia, Kuba) a z jednej krajiny z tzv. Globálneho Severu (napr.: Austrália, Japon-

sko, Švajčiarsko, Nórsko, Švédsko, USA). Krajiny si vyžrebujú z väčšieho počtu. Je vhodné pripraviť pre žiakov 

základnú osnovu prezentácie. Vyzvite dobrovoľníkov z každej triedy, aby nafotili svoje raňajky doma a fotogra-

fie vytlačte v škole. Jeden deň ráno odfoťte v triede všetko, čo si v daný deň žiaci prinesú na desiatu. Zostavte 

dobrovoľnú – fokusovú skupina žiakov (so súhlasom rodičov), ktorá nebude týždeň jesť chlieb, pečivo.

Priebeh projektového dňa:
Samotný projektový deň je rozdelený do dvoch častí: prvé štyri vyučovacie hodiny prebiehajú v triedach pod 

vedením triednych učiteľov, ďalšie dve vyučovacie hodiny sú spoločné pre celú školu v telocvični (alebo inej veľ-

kej miestnosti). Časový harmonogram je spoločný pre všetky triedy. Evokácia začne asi týždeň pred samotným 

projektovým dňom a vyvrcholí na prvej vyučovacej hodine, uvedomenie bude prebiehať najmä počas druhej 

– štvrtej vyučovacej hodiny a reflexii sa bude venovať piata – šiesta vyučovacia hodina.
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Projektový
deň č. 3
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B) Rozpis aktivít:

Predmet/Ročník: neurčené

Téma GV: Chudoba a nerovnosť 

Ciele:
~ Zistiť, ktoré potraviny sa najčastejšie vyskytujú v našom raňajkovom a desiatovom jedálničku.

~ Roztriediť potraviny, ktoré denne konzumujeme do skupín z hľadiska zdravej výživy.

Čas: 45 min. – 1. vyučovacia hodina

Pomôcky: fotografie z knihy Hladná planéta, farebné kartičky, papier, číselné kódy potravín,  údaje o cenách 

potravín a minimálnej mzde v konkrétnej krajine

Postup:
~ žiaci sú v bežnej triede, sedia v laviciach, učiteľ ich vyzve, aby na strednú časť tabule  pripevnili fotografie zo  

 svojich raňajok a desiat;

~ na laviciach sú farebné papieriky, na ktoré každá dvojica postupne zapisuje názvy potravín, ktoré vidia na  

 fotografiách, potom ich prilepia na tabuľu (my sme zvolili tvar kvetu, lístky s názvami tvorili lupene); 

~ následne spoločne spracujú prehľadnú tabuľku od najčastejšie sa vyskytujúcej potraviny po najmenej častú;

~ na prvých miestach v tabuľke sa objaví chlieb, pečivo – následne každý žiak napíše na ďalšiu kartičku svoj  

 názor na chlieb a tieto kartičky prilepia na pravé krídlo tabule vedľa fotografií;

~ potom si pozrú fotografie z knihy Hladná planéta (prezentácia) a porovnajú stravovacie návyky u nás  

 a v iných krajinách;

~ nasleduje diskusia o potravinách, ktoré sú na fotografiách: Čo a prečo sa vyskytuje najčastejšie? Na rôznych  

 fotografiách boli porovnateľné druhy potravín. Sú všetky potraviny, ktoré denne potrebujeme z domácej  

 produkcie? Ak nie, odkiaľ sú k nám dovážané, akú cestu prekonajú? Vieme to zistiť? Ako to zistíme?;

~ určená dvojica žiakov odchádza do miestnej predajne potravín zistiť číselné kódy potravín, ktoré boli zapí- 

 sané v tabuľke (sprevádza ich ďalší vyučujúci).

Názov aktivity

A) Časový harmonogram:

Časové určenie

Vieme, čo jeme?

Nie je chlieb ako chlieb

Cesta potravín

Prebytok verzus nedostatok

Nakupovanie „doma i vo svete“

45 min

45 min

90 min

45 min

45 min

Vieme, čo jeme?

Aktivita:



45Globálne vzdelávanie v škole

Predmet/Ročník: neurčené

Téma GV: Chudoba a nerovnosť 

Ciele: 
~ Uvedomiť si, že „chlieb“ má v každej krajine inú podobu a nemusí to byť 

 vždy produkt  z obilia.

~ Zistiť z rôznych zdrojov, či sa chlieb vyrába len z regionálnych produktov (múka, soľ, cukor...) a uvedomiť si  

 dôsledky zistenia.

~ Spracovaný materiál vedieť prezentovať v triede.

Čas:  45 min. – 2. vyučovacia hodina

Pomôcky:  Notebook, premietacie plátno, dataprojektor

Postup:  
~ vopred pripravené prezentácie žiakov o základnej potravine, ktorá sa konzumuje v dvoch konkrétnych kra- 

 jinách – jedna chudobná, druhá bohatá, ktoré boli pre danú triedu týždeň vopred vyžrebované; 

~ dvojica žiakov pred ostatnými spolužiakmi komentuje pripravenú prezentáciu, upozorní na podstatné fakty;

~ nasleduje diskusia, riadený rozhovor o videnom, počutom, moje dojmy z videného, počutého. Je vždy chlieb  

 chlebom v našom ponímaní? Je rovnako dostupný? Aká je jeho cena?

Predmet/Ročník: neurčené

Téma GV: Chudoba a nerovnosť 

Ciele:
~ Zistiť cestu desiatich potravín, nápojov z krajiny pôvodu až k nám, 

 dokázať to vyznačiť na mape sveta, orien-tovať sa na mape, vytvoriť vlastnú legendu.

~ Vedieť identifikovať krajinu pôvodu zakúpeného potravinového výrobku na základe číselného kódu na obale  

 produktu. Zapamätať si kód slovenských produktov – 858.

Čas: 90 min. – 3. a 4. vyučovacia hodina

Pomôcky: nožnice, lepidlo, špagátiky, špendlíky, mapa sveta (počas práce na mape sú zároveň premietnuté 

krátke videá o pečení rôznych druhov chleba v rôznych krajinách – linky v prílohách).  

Postup:
~ žiaci sú v predajni cca 30 min., opisujú číselné kódy z obalov 10 druhov určených potravín, potom sa vrátia  

 do tried;

~ v triede majú údaje o číselných kódoch aj v tlačenej forme aj uložené v notebooku. Ostatní žiaci priradia  

 krajiny k číselnému kódu každej potraviny, ktorá sa vyskytla na fotografiách (zistia, že kódy nevyjadrujú kra- 

 jinu pôvodu, ale krajinu, kde sa produkt iba balí);

~ nasleduje diskusia: Odkiaľ vlastne jednotlivé potraviny naozaj pochádzajú – na internete si overujú najväč- 

 ších producentov jednotlivých komodít (pšenica, ryža, kakao, cukor...);

~ žiaci do pripravenej mapy sveta vyznačujú „putovanie“ jednotlivých potravín z rôznych častí sveta až  k nám  

 na Slovensko a spracujú legendu k svojej mape.
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Nie je chlieb 
ako chlieb

Cesta potravín

Aktivita:

Aktivita:



Postup/Ročník: neurčené

Téma GV: Chudoba a nerovnosť 

Ciele:
~ Získať a spracovať materiály o stravovaní obyvateľov v konkrétnych 

 krajinách využitím rôznych zdrojov, používať len dôveryhodné zdroje.

~ Spracovaný materiál dokázať prezentovať pred celou školou.

Čas: 45 min. – 5. vyučovacia hodina

Pomôcky:  Notebook, veľké premietacie plátno, ozvučenie, mikrofón

Postup:
Po predchádzajúcich aktivitách v triedach sa všetci žiaci z druhého stupňa zhromaždia v telocvični (alebo inej 

veľkej miestnosti), kde je pripravené veľké premietacie plátno, technika, ozvučenie a usporiadané lavice na 

sedenie tak, aby žiaci mali výhľad na vystupujúcich spolužiakov a moderátora. Pri presune žiakov do telocvične 

každá trieda so sebou zoberie spracovanú nástenku s mapou sveta. Tieto mapy  pripevnia na steny po obvode 

telocvične. Nasledujú:

~ spoločné prezentácie žiakov o základných potravinách v 12 krajinách sveta, 6 krajín je chudobných, 6 krajín  

 patrí k bohatým (tie, ktoré boli prezentované aj v triedach), je nutné dodržiavať časové limity (2 – 5 min.); 

~ moderátor následne zabezpečuje primeranými otázkami spätnú väzbu aj primeranú pozornosť publika; 

~ po ukončení prezentácií nasleduje riadený rozhovor s fokusovou skupinou – dobrovoľníkmi, ktorí týždeň  

 nejedli chlieb. Rozhovor vedie moderátor, otázky sú zamerané na pocity žiakov. Ako dlho vydržali nejesť  

 chlieb? Ako na to reagovalo okolie?

Predmet/Ročník: neurčené

Téma GV: Chudoba a nerovnosť 

Ciele:
~ Zistiť cenu chleba a ďalších základných potravín na Slovensku 

 a v ďalších krajinách sveta, vedieť to porovnať (ako základný ukazovateľ 

 na porovnanie cien použiť minimálnu mzdu v danej krajine a ceny potravín v danej krajine).

~ Naučiť sa stanoviť si priority pri nakupovaní v reálnych podmienkach. Uvedomiť si vplyv reklamy pri rozhodovaní.

~ Podporiť svoje poznávanie aktívnou účasťou v „modelových situáciách“, vedieť sa podeliť o osobné pocity  

 v skupine.

Čas: 45 min. – 6. vyučovacia hodina

Pomôcky: vytvorenie obchodov s reálnymi vzorkami potravín, chleba, sladkostí, nápojov, zeleniny, ovocia atď. 

Označenie krajiny nákupu – vlajka, názov, nákupné košíky, kreditné  karty, poznámkové bloky na zápis nakúpe-

ných potravín a ich ceny, ceruzky na zápis, papierové kartičky, košík, kalkulačky.

Postup: 
Pri prezentáciách si žiaci uvedomia, že chlieb je síce základnou zložkou stravovacích návykov obyvateľov, no 

k zdravej výžive patrí omnoho viac potravín. Posledná aktivita má vytvoriť priestor na rozhodovanie pri naku-

povaní pre svoju fiktívnu rodinu. Pri vytvorení „obchodov“ treba brať do úvahy aj vplyv reklamy, obaly potravín, 

ponuku ďalších lákadiel, ktoré spríjemňujú život moderného človeka (napr. lístok do kina, zaplatenie poplatku 

za internet, mobil...).
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Prebytok verzus 
nedostatok

Nakupovanie 
„doma i vo svete“

Aktivita:

Aktivita:



~ v každej triede sú vytvorené dve štvorčlenné rodiny, ktoré majú nakúpiť v konkrétnej krajine potraviny pre  

 seba na jeden týždeň (Pozor: Nakupovanie je v časovom limite!):

 a) prvá rodina je domáca  

 b) druhá rodina je zo Slovenska na pobyte v danej krajine

~ rodiny majú k dispozícii kreditné karty s limitom minimálnej mzdy danej krajiny, ceny základných potravín  

 v mene danej krajiny. V ponuke predajne sú aj potraviny a produkty, ktoré nepatria k základným (napr. coca 

 cola, čokoláda, lístok do kina, poplatok za internet a pod.).

~ každá rodina musí zohľadniť potreby svojich členov, musí (mala by) vystačiť s finančným limitom, ktorý má  

 na kreditnej karte, musia pracovať s cudzou menou, uvedomiť si, že minimálna mzda je na celý mesiac, oni  

 robia nákup na týždeň. (Počas nakupovania ostatní žiaci podľa pokynov moderátorky vyhľadávajú informá- 

 cie na spracovaných mapách  v telocvični. Sú zadávané súťažné otázky, na ktoré žiaci písomne odpovedajú  

 a lístočky s odpoveďou vhadzujú do košíka – vyžrebované správne odpovede sú nakoniec  odmenené).

~  vyhodnotenie nákupov – vždy dvojica z rodinky zdôvodní svoj nákup. Čo nakúpili, prečo to nakúpili, ako sa  

 rozhodovali, aké priority pri nákupe zohľadňovali, aké mali pocity, stačil im finančný limit? Čo sme si mohli  

 dovoliť kúpiť? Kedy som sa cítil lepšie ? – Ako Slovák v zahraničí alebo domáci?

C) Záverečná fáza projektového dňa:
Otázka pre žiakov a diskusia na tému: Aký by bol deň bez chleba? 
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Prestávky zaradiť aktuálne podľa potrieb žiakov;  

Odfotografovanie vlastných raňajok žiakov motivovalo;

Prihlásenie dobrovoľníkov bolo aj s podporou rodičov, sami boli zvedaví, či vydržia nejesť chlieb;

Prekvapujúce bolo porovnanie zloženia desiatových balíčkov, ktoré si doniesli do školy deti na 
1. stupni, kde naozaj prevládal chlieb, zelenina, ovocie a čaj na pitie s desiatami na 2. stupni, 
kde bolo evidentné, že si desiatu kupujú cestou do školy a pribudlo tam veľa slaných lupienkov, 
sladených nápojov, sladkostí, sladké pečivo;

Prezentácie o jednotlivých krajinách v triedach môžu byť kombinované s plagátmi alebo inými 
formami prezentácie (kvízy, súťaže, dramatizácie...);

Záverečné stretnutie v telocvični bolo hlučné, odporúčame prezentácie skrátiť, urobiť prehľadné 
porovnanie krajín; 

Nechať väčší časový priestor na aktivitu Nakupovanie, bola veľmi zaujímavá, žiaci však mali pro-
blém s prepočítavaním peňazí v cudzej mene, na jeden týždeň použili mesačnú mzdu (skoro 
každý si vybral aj poplatok za pripojenie na internet);

Skonštatovali, že je ťažké sa rozhodovať pri nakupovaní pod „tlakom“ (časový, finančný, určenie 
priorít, brať ohľad na „svoje deti“ a pod.).

~

~

~

~

~

~

~

~

Postrehy učiteľov a učiteliek:
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Globálne 
vzdelávanie  
na hodine



Autor aktivity: Obchodná akadémia Dolný Kubín

Predmet/Ročník: Anglický jazyk/1.ročník 

Téma: Móda

Téma GV: globalizácia a vzájomná previazanosť, globálne problémy, etické podnikanie

Ciele: 
~ precvičenie prítomného jednoduchého času (pri otázkach ako často si kupujete rifle, koľko stoja, koľko párov  

 riflí máte doma ...), prítomného priebehového času (opis obrázkov),

~ precvičenie čítania, písania, rozprávania a počúvania,

~ obohatenie slovnej zásoby o odborné ekonomické pojmy.

Ciele GV:
~ Žiak si uvedomuje, že jeho rozhodnutie a konanie môže ovplyvniť lokálne aj globálne záležitosti, pociťuje  

 motiváciu, aby sa podieľal (podľa svojich schopností a možností) na riešení lokálnych a globálnych problémov.

~ Žiak sa podieľa (podľa svojich schopností a možností) na riešení lokálnych a globálnych problémov.

~ Kriticky analyzuje príčiny a dôsledky ťažkých životných podmienok ľudí žijúcich v rôznych oblastiach sveta.

~ Žiak vie vysvetliť pojem etické podnikanie a uviesť konkrétne problémy takejto praxe.

Čas: 45 min.

Pomôcky: list od Jazmíny (príloha č. 1), prípadová štúdia (príloha č. 2), obrázky (žena v obchode s oblečením, 

Jazmína v továrni, schéma etického podnikania), flipchart, papiere, pero

Postup:
Vyučujúci si pripraví kópiu listu pre každého žiaka, ktorý si žiak hneď na začiatku hodiny vloží do vrecka. Ďalej si 

pripraví pre každého žiaka kópiu prípadovej štúdie, obrázky. Žiaci pracujú striedavo individuálne a vo dvojiciach.

Evokácia (5 minút)
Každý žiak dostane list, ktorý si vloží do vrecka. Zatiaľ netušia, čo je obsahom a odpovedajú spoločne na na-

sledovné otázky:

~ Do you like wearing jeans? How many pairs of jeans do you have at home?

~ When you are buying jeans what do you have on your mind? Have you ever thought about the people who  

 make jeans?

Následne učiteľ na tabuľu pripne fotografiu ženy v obchode s oblečením a žiaci tento obrázok opisujú.  

Uvedomenie (30 minút)
1. Učiteľ opíše žiakom situáciu, v ktorej si žiak práve v obchode kúpil rifle a vo vrecku našiel zložený papier.  

 Vyzve žiakov, aby si ho vybrali a prečítali. Po prečítaní odpovedajú na nasledovné otázky:

 What have they found in the pocket? Who wrote the letter? What do you know about Jasmine?

2. Učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc a nechá im 10 minút na napísanie odpovede Jazmíne.

3. Potom nasleduje prezentácia listov jedným z dvojice.  

4. Učiteľ rozdá žiakom prípadovú štúdiu, ktorú si v tichosti prečítajú.

5. Učiteľ na tabuľu pripne obrázky Jazmíny (vedľa obrázku ženy v obchode s oblečením).

6. Žiaci opisujú rozdiel medzi týmito obrázkami, pričom využívajú informácie z prípadovej štúdie.

Reflexia (10 minút)
1. Napísať na tabuľu otázky:

 How do you feel? Would you like to change anything? What can we do? 

2. Pripnúť na tabuľu schému etického podnikania a opýtať sa ich, čo to znamená, ak spoločnosť podniká eticky  

 (možno bude potrebné pojem vysvetliť).

3. Za domácu úlohu dať žiakom zistiť, ktoré spoločnosti vyrábajúce džínsy podnikajú eticky.

45Globálne vzdelávanie v škole 53Globálne vzdelávanie na hodine

Džíny z Číny

Aktivita:
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Hi,
My name is Jasmine. I´m 17 and my friends say that I´m beautiful. I left home 4 months ago and since then I have 
been living in a factory dormitory. I share a room with 12 other girls.
I work eighteen hours a day, seven days a week. In case we don´t meet production quotas we have to work overtime. 
I make about $0.03 for every pair of jeans and it takes me a ha lf an hour to get each pair done.
I and my friends  have made these jeans for you. We hope that you like them. Li-pching attached the back pockets, 
Orchid sewed a zipper and I cut threads.
I am homesick, I miss my sister, parents, my grandma and our cat but I´m happy to have this job and thus help  my 
fami ly. I would be ashamed to come back since I know that my parents need this money.
I´m rea lly looking forward to hearing from you, you can write me to Lifeng factory in China, a room number 402.

Regards
Jasmine

P.S.: Why are you a ll so ta ll and big?

Príloha č. 1 – List

Aktivita sa dá v plnom rozsahu využiť aj v predmete slovenský jazyk pri administratívnom štýle, 
alebo pri publicistickom štýle, kedy by sa žiaci zahrali na skupinu investigatívnych novinárov v Číne 
a napísali by zo svojej cesty a zážitkov reportáž o životných podmienkach pracovníkov v továrni.

V ekonomických predmetoch môžeme upravenú aktivitu využiť pri niekoľkých témach:
manažment, obchodné značky, technická normalizácia – ISO 26 000 Spoločensky zodpoved-
né podnikanie – diskutovať so žiakmi o spoločensky zodpovednom podnikaní, sformulovať, 
akými znakmi sa vyznačuje, vyhľadať na internete informácie, ktoré firmy majú vypracované 
etické kódexy, ako kontrolujú ich dodržiavanie...

výroba, obchodné spoločnosti, nadnárodné spoločnosti, offshoring – hľadať príčiny presunu 
výroby a služieb z krajín globálneho severu do krajín globálneho juhu a dôsledky offshoringu 
pre tieto krajiny. Na hľadanie príčin a dôsledkov môžeme využiť reťazec príčin, reťazec dôsled-
kov alebo stromový diagram. 

Tipy od autorského kolektívu:

~

~
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Jasmine is the main character in the documentary China Blue where a filmmaker Micha X. Peled presents  

a revealing look into the daily lives of teenage girls who work long (often unpaid) hours in Lifeng Factory, one 

of a number of denim manufacturers in Shaxi, South China. The film follows the experiences of Jasmine, 17, 

who left her rural village to seek work in the city. 

Working and living conditions are abominable. The girls routinely work 18 hours a day without overtime 

under vigilant supervisors who punish them with pay cuts for not meeting production quotas, falling asleep on 

the job (they clip clothespins on their eyelids to keep their eyes open), and even getting sick. The girls pay out-of-

-pocket for hot water that they have to carry to their rooms, and the cost of the meals provided by the company 

is deducted from their pay. When they have to work all night the girls get a free snack.

How did it get this bad? Labour in China is cheap. Chinese manufacturers are in competition not only 

with each other, but with the rest of the world. The importer’s primary motivation is to secure the lowest price 

for the order. To stay competitive, Chinese manufacturers lie to labour rights inspectors and cheat their workers. 

Príloha č. 2 – Prípadová štúdia

Glossary

abominable – extremely unpleasant or of very bad quality

vigilant – paying special attention to what is happening

deduct – to take away an amount or part from a total

labour – people who work for some company

child labour – employment of children in any work that deprives children of 

their childhood, interferes with their ability to attend regular school, and... 
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Autor aktivity: Obchodná akadémia Dolný Kubín

Predmet/Ročník: Matematika/1. ročník

Téma: Výroky

Téma GV: Globalizácia a vzájomná previazanosť

Ciele: Utvrdiť si výrokovú logiku v texte „Mobily v Afrike“. Zopakovať si pravdivostnú hodnotu zložených výrokov.

Ciele CV:
~ Zoznámiť sa s problematikou „Globalizácie a vzájomnej previazanosti“, konkrétne, uvedomiť si, že hoci sú  

 krajiny chudobné, nie vždy to znamená aj technologickú zaostalosť.

~ Poznať ekonomickú a sociálnu úroveň rôznych krajín sveta a porovnať podmienky života.

Čas: 45 min

Pomôcky: krížovka, nakopírované Pracovné listy 1 a 2

Postup:
Evokácia (10 minút)
Povedzte žiakom, že téma dnešnej hodiny sa ukrýva v tajničke, ktorú nakreslite na tabuľu a žiaci ju postupne 

pri tabuli vyplnia:

IMPLIKÁCIA (zložený výrok v tvare A => B)

TAUTOLÓGIA (výrok, ktorý je vždy pravdivý)

OBMENENÝ VÝROK (výrok B‘ => A‘, vzhľadom na pôvodnú implikáciu A => B)

LOGICKÉ SPOJKY (a, alebo, ak – tak, práve vtedy, keď sú ...)

EKVIVALENCIA (zložený výrok v tvare A <=> B)

    

Pokračujte diskusiou na otázky:

~ Koľko mobilov máte u vás v rodine?

~ Na čo ich používate?

~ Koľko dní by ste vydržali bez mobilu?

~ Čo myslíte, v ktorých krajinách sveta sa za posledné roky prudko zvýšil počet používateľov mobilných telefónov?

~ Akú máte predstavu o použití mobilu v Afrike?

Odpovede na posledné otázky zapisujte na tabuľu. Oznámte im, že o rozmachu používania mobilov v Afrike sa 

dozvedia z dvoch článkov v pracovnom liste č. 1, ktorý rozdajte do každej lavice.

Uvedomenie (25 minút)
Do každej lavice rozdajte pracovný list č. 1. Dvojica v lavici si prečíta text k danej téme. (5 min). Každej 2-člennej 

skupine rozdajte pracovný list č. 2. Žiaci riešia v skupinách (vo dvojiciach) zadané úlohy. (20 min)

Reflexia (10 minút)
Spoločne si skontrolujte správne riešenia. Zástupca každej skupiny (dvojice) prečíta riešenie jednej úlohy.  

Na záver diskutujte so žiakmi prostredníctvom nasledovných otázok:

~ V čom sa líši používanie mobilov na Slovensku a v krajinách Afriky?

~ Vedeli by ste si predstaviť používať mobil na podobné účely ako ľudia v krajinách Afriky?

~ Sú podľa vás krajiny v Afrike technologicky zaostalé?

~ Poznáte aj iné chudobné krajiny sveta, ktoré sa nám používaním rôznych technológií vyrovnajú?

~ Ktoré informácie z textu boli odlišné od vašej pôvodnej predstavy?

Výroky

Aktivita:
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Mobilný telefón – prostriedok proti chudobe (text nájdete v príručke Aktívne globálne školy 2, strana 41). 

Príručku si môžete stiahnuť na tomto linku: www.clovekvohrozeni.sk/images/stories/GVprirucky/CVO_GAS2_

prirucka_web.pdf. 

NA CESTÁCH – Mobil v Afrike 
(Článok z 29. 10. 2009, http://goo.gl/7kdo1)

Laban nabíja svoj mobilný telefón cez batériu z auta, pretože v dome s hlinenou podlahou v odľahlej baná-

novníkmi pokrytej oblasti v západnej Ugande nemá elektrinu. Keď sa mu baterka v aute vybije, chodí ju päťde-

siatročný Laban, ktorého živí poľnohospodárstvo, nabiť šesť kilometrov ďaleko, aby si medzi susedmi udržal 

postavenie akéhosi komunikačného uzla a kontrolóra chorôb banánovníkov.

V oblasti, kde je elektrina k dispozícii len zriedka a pripojenie k internetu prakticky neexistuje, zmenil 

mobilný telefón revolučným spôsobom možnosti vedcov vyhľadať a sledovať šírenie chorôb napádajúcich ba-

nánovníky a šírenia osvety medzi pestovateľmi. S pomocou svojho mobilného telefónu pán Laban Rutagumir-

wa zbiera digitálne fotografie, zisťuje súradnice pre GPS a uchováva vyplnené dotazníky s odpoveďami na 50 

otázok od farmárov o napadnutých rastlinách. Tieto dáta posiela ihneď vedcom v ugandskom hlavnom meste 

Kampale.

Afrika je najrýchlejšie sa rozvíjajúcim trhom pre mobilné telefóny na svete a podnikatelia i rozvojové 

organizácie sa rýchlo chytajú príležitosti. Vytvárajú mobilné aplikácie pre rôzne podniky po celom kontinente. 

Milióny Afričanov tak napríklad používajú mobilné telefóny na prevod peňazí z jedného čísla na druhé pomo-

cou SMS, na zistenie výsledkov futbalových zápasov a pri nakupovaní a predávaní tovaru.

Rozšírenie  mobilov je v Afrike oveľa väčšie než rozšírenie internetu, špeciálne vo vidieckych oblastiach. 

Mobilné peniaze menia tvár Afriky. Európa je pozadu, lebo má príliš veľa iných možností. Slovensko je v porov-

naní s Afrikou aj Európou pomerne konzervatívne, aj keď prvé formy mobilných peňazí už existujú. Cez SMS sa 

dá zaplatiť poistenie, parkovné a cestovné lístky.

Pracovný list č. 1
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~

~

1. Určite názov zloženého výroku, zapíšte ho symbolicky a pomocou textu z pracovného listu č. 1 zistite 
jeho pravdivosť:

V1: Veľa obyvateľov Afriky má mobilný telefón a operátori sa snažia plochy pokryť signálom.

V2: Kenskí farmári nemusia hľadať funkčný telefón vtedy, keď zisťujú najvýhodnejšie ceny ovocia.

V3: Ak prepoja mobilom predajcov, dodávateľov, zákazníkov, tak si mobily pochvaľujú aj nákupcovia z Nairobi.

V4: Africký kontinent zaznamenal obrovský nárast mobilnej komunikácie, alebo na tomto svetadieli je menej 

ako 100 mil. mobilov.

2. Dané sú tieto jednoduché výroky:

A: Mobilné peniaze nemenia tvár Afriky.

B: Afrika je najrýchlejšie sa rozvíjajúcim trhom pre mobily.

C: Slovensko je v platbe mobilom konzervatívne.

  Zistite pravdivostnú hodnotu týchto jednoduchých výrokov použitím pracovného listu  č. 1.

  Zapíšte slovne nasledovné zložené výroky a určite ich pravdivosť:

  V5: A‘     B

  V6: A‘ => B

  V7: B <=> C

  V8: A     C‘

Pracovný list č. 2

Tipy od autorského kolektívu na využitie v iných predmetoch

Slovenský jazyk a literatúra – texty oboch článkov môžu poslúžiť na hľadanie a precvičova-

nie najrozmanitejších jazykových javov i v slohu. 

Administratíva a korešpondencia – využiť texty na nácvik zvyšovania rýchlosti a presnosti 

písania. Na texty môžeme nadviazať pri téme zhotovenie tabuliek – údaje o náraste počtu 

mobilov a mobilných operátorov v afrických krajinách.  
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Autor aktivity: Gymnázium Mateja Hrebendu, Hnúšťa

Predmet/Ročník: 
chémia/cvičenia z chémie/presah do matematiky – 

geometrická postupnosť, 3. ročník SŠ 

Téma: Prírodné látky (nukleové kyseliny)

Téma GV: Multikultúrna výchova, rodová rovnosť a nerovnosť

Ciele GV: rešpektovať odlišné kultúry, národy a etniká a ich pohľad na svet, pochopiť spoločnú podstatu 

ľudstva v jednotnom genetickom základe; myslieť systémovo, uvedomovať si a hľadať súvislosti; prepojiť vedo-

mosti z rôznych prírodovedných predmetov s multikultúrnou výchovou; zrealizovať experiment izolácie mole-

kuly DNA.

Čas: 2x45 minút

Pomôcky: tabuľa, čistiaci prostriedok, graf počtu ľudí na Zemi, plastové vrecúško 2 ks, špagát dlhý 2 m, fareb-

ná fixka, pomôcky na experiment izolácie DNA, resp. súprava na izoláciu ľudskej DNA. 

Postup:
Evokácia
Učiteľ si pripraví špagát dlhý 2 m, ktorý predstavuje molekulu DNA v jadre jednej bunky. Na špagáte vyznačí fa-

rebne úsek 2 cm. Špagát stočí a umiestni do dvoch vrecúšok. Prvý predstavuje bunkovú stenu a druhý lipidovú 

stenu jadra bunky. Pomocou tejto pomôcky zopakuje proces získavania DNA z bunky (mechanické narušenie 

steny – roztrhne prvé vrecúško, odstránenie tukovej vrstvy čistiacim prostriedkom – roztrhne druhé vrec-

úško, vytiahnutie molekuly DNA v celej dĺžke 2 m). Učiteľ rozprúdi diskusiu na tému, koľko percent molekuly 

DNA máme zhodnej, keď sme takí rozdielni v triede, medzi národmi, v etnikách...). Na záver evokácie ukáže 

vyfarbenú časť špagáta a vysvetlí, že sa zhodujeme v 99 % a líšime v 1 %, čo väčšinou vyvolá búrlivý nesúhlas 

a diskusiu.

Uvedomenie
Vysvetlenie daného faktu súvisí so zadaním jednoduchej matematickej úlohy. Učiteľ nakreslí na tabuľu schému 

viď. obr. 1. Hovorí adresne o sebe, že má jednu mamu a jedného otca, štyroch starých rodičov, ôsmych prasta-

rých... Opýta sa študentov, koľko priamych predkov mal pred 30 generáciami (čo bolo približne v roku 1100, 

keď jedna generácia trvá 25 – 30 rokov). Jednoduchým výpočtom 230 študenti zistia, že mal približne 109 

priamych predkov. Zdôrazní, že sú to len jeho vlastní predkovia, ostatní študenti by mali mať „svojich“ pred-

kov, teda každý svoju vlastnú miliardu. Následne ukáže graf z obr. 2 a vyzve študentov ku konfrontácii počtu 

obyvateľov na celej Zemi v roku 1100. Výsledok je zarážajúci. Počet všetkých ľudí na Zemi nedosahoval ani  

v roku 1800 jednu miliardu, teda je nereálne aby sme všetci mali svojich vlastných predkov. Nasleduje diskusia 

na možnosti objasnenia tohto zisteného údaju. Študenti majú za úlohu znížiť počet učiteľových predkov už 

v tretej generácii (mnohí z našich predkov boli našimi príbuznými dva aj trikrát, prapradedko bol otcom pra-

starkej aj prastarkého, v minulosti sa sobášili pokrvní príbuzní...). Môžeme sa teda spoľahnúť na to, že všetci 

máme niekde spoločných príbuzných a sme mnohonásobnými vzdialenými bratrancami a sesternicami všet-

kých ľudí... Prečo teda robíme rozdiely? Prečo nás zaráža 99% zhodnosť našich DNA?

„Moja“ DNA

Aktivita:
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Obr. 2: 

Zdroj: http://knowledge.allianz.com/demography/population/?799/world-population-how-we-have-grown-since-1700
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Reflexia
Potvrdenie zistených údajov je vhodné ukončiť reálnou izoláciou molekuly DNA, ktorá je efektná a veľmi jedno-

duchá. Študenti si opäť uvedomia podobnosť a súčasne jedinečnosť tejto molekuly.

Experiment je izolácia DNA z jahody:

Pomôcky a chemikálie: odmerný valec, gáza, filtračný lievik, uzatvárateľné vrecúško, bežný čistiaci prostrie-

dok, chlorid sodný (kuchynská soľ), lieh technický (TLH), lyžička, tyčinka

Postup:
1. Hodinu pred pokusom dajte plastovú fľašu s liehom do mrazničky, resp. na dlhší čas do chladničky.

2. Do uzatvárateľného vrecka vložte 1 – 2 jahody a roztláčajte 1 minútu (mechanická degradácia bunkovej steny).

3. Pridajte 5 kvapiek čistiaceho prostriedku a ¼ čajovej lyžičky soli a roztláčajte 1 minútu, snažte sa zmes  

 nenapeniť (degradácia lipidovej steny bunkového jadra).

4. Zmes prefiltrujte pomocou lievika cez gázu do odmerného valca (viac skupín do jedného valca)

5. Získaný filtrát prevrstvite opatrne ľadovým liehom (1 diel filtrátu ku 2 – 3 dielom liehu) tak, aby sa vrstvy  

 nezmiešali. Najjednoduchšie je nalievať lieh do nakloneného valca pod 45° uhlom.

6. Po 2 – 5 minútach sa na rozhraní oboch kvapalín vyzráža biela zrazenina molekúl DNA, ktorú je možné z valca 

  vybrať tyčinkou.

Ďalšie aktivity: 
DNA je možné úspešne izolovať aj z kiwi. Na našej škole už niekoľko rokov realizujeme experiment izolácie ľud-

skej DNA zo slín študentov jednoduchým experimentom pomocou súpravy firmy BioradGenes in a BottleKit. 

Študenti si vlastnú DNA môžu umiestniť do šperku, ktorý im ostane a pripomína celú aktivitu, vlastnú jedineč-

nosť ako a spojitosť s ostatnými ľuďmi na Zemi.

Obr.3

DNA z jahody
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Autor aktivity: Stredná odborná škola, Levická 40, Nitra 

Predmet/Ročník: Geografia cestovného ruchu, 2. ročník SŠ

Téma: Južná Európa

Téma GV: Globálne problémy – Bosna a Hercegovina 

Ciele GV:
~ uvedomiť si nezmyselnosť vojnových konfliktov a ich vplyv na životnú úroveň  

~ pochopiť kultúrne a sociálne rozdiely medzi kultúrami v Európe

~ porovnať život mladých ľudí v rôznych krajinách Európy

Čas: 90 minút

Pomôcky: notebook, dataprojektor, premietacie plátno alebo interaktívna tabuľa, pripojenie na internet, pre-

zentácia o Bosne a Hercegovine

Postup:    

Evokácia (20 minút)
Začnite hodinu prezentáciou o Bosne a Hercegovine. Poukážte na tragédie, ktoré priniesol vojnový konflikt 

v krajinách bývalej Juhoslávie. Oboznámte žiakov s historickým mestom Mostar – prezentácia o meste.

Uvedomenie (25 minút)
Nadviažte kontakt pomocou programu Skype so študentkou z Bosny a Hercegoviny v zahraničí. Zabezpečte 

tlmočenie do slovenského jazyka. Študentka porozpráva žiakom o živote v Mostare, o tom, ako prebiehala 

jeho obnova po vojne a akým spôsobom sa použili peniaze na jeho obnovu. Opíše život mladých ľudí v Bosne 

a Hercegovine. 

Žiaci majú pripravené otázky, ktoré sa týkajú života mladých ľudí v Bosne a Hercegovine, školského systému. 

Reflexia (45 minút)
Diskutujte so žiakmi o rozdieloch v životnom štýle mladých ľudí v Bosne a Hercegovine, o podmienkach, ktoré 

sú vytvorené pre trávenie voľného času. Diskutujte o tom, ako by sa zmenil ich život, keby bola vojna u nás.

Nie je Bosniak 
ako bosniak

Aktivita:

je dobré pripraviť si pre zahraničných účastníkov okruhy tém, o kto-
rých sa bude diskutovať, resp. poslať im dopredu prezentáciu o danej 
krajine, z ktorej vedia, na čo sa majú pripraviť;

osvedčilo sa mi žiakov informovať o základných údajoch o krajine, 
o problémoch, ktoré sa v krajine vyskytujú a upozorniť ich na háklivé 
témy, ktorým sa treba radšej vyhnúť.

zabezpečenie techniky – treba počítať s tým, že niečo určite zlyhá; preto treba mať 
zabezpečený internet (radšej pripojenie cez wi-fi aj pripravené káblové pripojenie 
ako záloha), kameru, PC.

~

~

~

Pozitíva – veci, ktoré sa osvedčili: 

Negatíva – problémy, s ktorými treba počítať: 
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Mostar a jeho slávne i smutné časy

Mostar sa nachádza v kraji Hercegovačko-neretvan-

ski. Symbolom mesta je elegantný most, ktorý sa 

zaslúžil o vznik názvu samotného mesta. Most sa na-

chádza necelých 29 metrov nad tyrkysovou hladinou 

rieky, ktorá si pamätá slávne i smutné časy obchod-

ného centra Bosny. Historické kresťansko-moslimské 

mesto, ktoré je vo svete preslávené mostom z dielne 

architekta Mimara Hajrudina z roku 1565, je zároveň 

jedným z najslnečnejších miest Európy. Nachádza 

sa v údolí a od pradávnych čias je jeho história spätá  

s riekou Neretva. Vďaka rieke Neretve sa stalo výz- 

namným centrom Bosny a Hercegoviny. Vojnový kon-

flikt v bývalej Juhoslávii sa večným písmom zapísal 

do dejín mesta. S bombardovaním mesta sa začalo 

3. apríla 1992 a počas tohto obdobia bolo poško-

dených mnoho historických objektov. Medzi nimi 

aj dominantný symbol Mostaru – Starý most zo 16. 

storočia vyrobený z kameňa. Jeho obnova začala 

v roku 2001 a trvala tri roky. V súčasnosti je trpkou 

spomienkou na časy vojny a zničenia mosta kameň  

s nápisom „Don‘t forget ‘93“. 

Príloha



Autor aktivity:  Stredná odborná škola, Levická 40, Nitra 

Predmet/Ročník: Príprava omáčok, 1. ročník SŠ 

Téma: Základné biele a šľahané omáčky, Omáčky – opakovanie

Téma GV: Globalizácia a vzájomná previazanosť 

Ciele: 
~ vedieť pripraviť základné biele omáčky /bešamel, velouté/, zložité omáčky odvodené od základných 

 a šľahanú studenú omáčku/majonézu;

~ uvedomiť si dĺžku cesty surovín od výrobcu k spotrebiteľom, porovnanie v závislosti od krajiny výroby; 

~ dokázať sa orientovať v ponuke tovarov na trhu;

Ciele GV:
~ uvedomiť si nadväzné problémy životného prostredia;

~ uvedomiť si, že naše osobné rozhodnutie a konanie môže mať vplyv na lokálnej aj globálnej úrovni. 

Čas: 6 hodín = vyučovací deň

Pomôcky: Kniha receptúr v reštauračnom stravovaní, Kniha receptúr studenej kuchyne, mapa alebo atlas, 

farebné štítky, tabuľa, farebné kriedy, pracovné listy, ktoré obsahujú základné vstupné informácie o doprave, 

tabuľky vzdialeností, Zoznam GSI/EAN kódov, Suroviny: mlieko, hladká múka, tuk, kôpor, maslo, soľ, muškátový 

oriešok, cukor, ocot, žĺtka, vývar, horčica. 

Postup:
Evokácia – 45 minút
Opakovanie učiva základné biele omáčky – forma otázky a odpovede, doplnenie učiva. Nové  základné infor-

mácie o spôsobe prepravy potravín, práca s mapou a tovarom.  

Uvedomenie – 180 minút
Skupinová práca s odbornou literatúrou (normovanie), práca s obalom potravín – tabuľka – krajina pôvodu  

a vzdialenosť výrobcu, práca vo výrobnom stredisku, odvarenie omáčok. Porovnávanie práce skupín.

Reflexia – 45 minút
Diskusia a kontrolné otázky písomnou formou 

~ Ktoré krajiny boli na mape najviac zastúpené? Súhlasí krajina pôvodu suroviny a sídlo spoločnosti, ktorá  

 surovinu balila? 

~ Čo viete o krajinách výroby surovín? Akú vzdialenosť prešli suroviny od výrobcu k spotrebiteľovi?  

~ Ovplyvňujeme nákupom a používaním výrobkov surovín život ľudí v krajinách výroby a spotreby? Ak áno, ako?

~ Koľko poskytnutých potravín bolo vyrobených na Slovensku? Čo je potravinová míľa? 

Úlohy pre žiaka:
~ Na pracovný list odpíš normu na omáčku podľa inštrukcií majstra odbornej výchovy.

~ Vynormuj suroviny na 4 porcie.

~  Na obale suroviny zisti, kde bola vyrobená podľa EAN kódu a vyznač krajinu na mape.

~  V tabuľke vzdialeností zisti, akú cestu v kilometroch prešla až k nám ako k spotrebiteľovi.

~  Spočítaj kilometre.

Práca v prevádzke:
~ Varenie omáčok a obedového menu.
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Príprava omáčok

Aktivita:



Reflexia majsteriek odborného výcviku:
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vybrať tému nie príliš obsiahlu a neprechádzať do iných tém – dôraz na 
prípravu učiteľa,

globálne vzdelávanie zaraďovať pri opakovaní učiva, aspoň v odbornom 
výcviku je to výhoda, 

nechať žiakom väčší priestor na vytváranie názoru,

spätnú väzbu zaradiť neskôr, nechať čas na uležanie informácií, poprípade 
rozhovor po ukončení hodiny a na ďalšej hodine pokračovať,

veľká výhoda odborného výcviku  je dotácia 6 hodín.

spätnú väzbu sme realizovali formou otázok žiakov, efektívnejšie je ale nechať 
žiakov vyjadriť sa vlastnými, aj keď niekedy „neohrabanými“ slovami.

~

~

~

~

~

~

Pozitíva – veci, ktoré sa osvedčili: 

Negatíva – problémy, s ktorými treba počítať: 
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Pracovný list

Meno žiaka:

Miesto:

Dátum:

Názov surovín Na 10 porcií:

hrubá hrubáčistá čistá

Na 4 porcie: Krajina pôvodu Počet km
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Potraviny Výrobca Distribútor Príjemca Vzdialenosť 
medzi  

výrobcom  
a príjemcom

GS1
kódy

štátov

Vzdialenosti v kilometroch (odkiaľ suroviny dovážame na Slovensko, do Nitry)

Vajcia

Vajcia 

Cukor

Cukor

Mlieko

Mlieko

Múka hladká

Múka hladká

Maslo

Maslo

Smotana

Smotana

Majonéza

Majonéza

Olej

Olej

Olej

Soľ

Soľ

858

858

858

859

858

859

858

599

858

401

858

401

858

871

858

589

599

859

800

 

 

 

 

 

 

 

Pohronský Ruskov

 

Bratislava

 

 

 

Bratislava

 

 

 

Bratislava

 

Nitra

Nitra

Nitra

Nitra

Nitra

Nitra

Nitra

Nitra

Nitra

Nitra

Nitra

Nitra

Nitra

Nitra

Nitra

Nitra

Nitra

Nitra

Nitra

27 km

45 km

89 km

469 km

0 km

325 km

68 km

216 km

45 km

843 km

93 km

843 km

308 km

1265 km

93 km

579 km

216 km

346 km

1620 km

Bodok

Dvory nad Žitavou

Trenčianska Teplá

Mělník, Česká republika

Nitra

Hlinsko, Česká republika

Pohronský Ruskov

Maďarsko

Levice

Nemecko

Bratislava

Nemecko

Prešov

Holandsko

Bratislava

Poľsko

Maďarsko

Česká republika

Francúzsko
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Kvalita a dopad 
globálneho 
vzdelávania
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Táto kapitola odpovedá na základné otázky, ktoré si uči-

telia, učiteľky či iní pedagogickí pracovníci môžu klásť:

~ Prečo je dobré merať kvalitu a dopad GV?

~ Čo vlastne v GV môžeme (od)merať?

~ Ako môžeme merať dopad GV na žiaka? 

Prečo je dobré merať kvalitu a dopad GV?
Globálne vzdelávanie ako relatívne nová oblasť v ško-

lách nie je pevne ukotvená v školských vzdelávacích 

programoch. Vo vyučovaní sa globálne témy často 

začleňujú nesystematicky, či v podobe jednorazo-

vých aktivít na rôznych predmetoch. Projekt Mode-

lové školy GV na Slovensku reagoval na potrebu 

systematického začlenenia GV do vzdelávacích pro-

gramov, pričom dôraz kladie na stanovenie cieľov, 

teda čo chcú školy prostredníctvom GV aktivít do-

siahnuť v oblasti vedomostí, zručností, či postojov 

a hodnôt žiakov.

GV je špecifické tým, že nie je dôležité, aké 

fakty žiaci a žiačky získajú. Oblasť vedomostí je v GV 

síce dôležitá, ale oveľa viac sa pri GV zameriavame 

na oblasť zručností (ako kritické myslenie, schopno-

sť argumentovať, formulovať vlastný názor, hľadanie 

súvislostí) a oblasť postojov a hodnôt (prosociálne 

hodnoty, spravodlivosť, tolerancia, postoje zbavené 

predsudkov). Práve preto, že sa jedná o komplex-

nejšie pôsobenie na osobnosť a kompetencie žiakov 

a žiačok, je potrebné, aby sme dokázali odmerať, či 

GV aktivity vo vyučovaní majú reálny dopad na zmenu 

postojov či rozvoj kompetencií, potrebných k životu 

v globalizovanom svete.

Meranie kvality a dopadu GV je tiež dôležitým 

signálom pre učiteľov a učiteľky. Učitelia tradičných 

predmetov si stanovujú ciele a napĺňajú výkonové či 

obsahové štandardy definované v štátnych vzdeláva-

cích programoch. Zároveň využívajú rôzne metódy 

merania „výkonu“ žiakov, napríklad v oblasti vedo-

mostí testovaním. Je preto dôležité, aby aj v typoch 

výchou a vzdelávaní ako environmentálne, globálne 

či interkultúrne existovali uchopiteľné výstupy, ktoré 

dokazujú zmenu pod vplyvom intervencií učiteľa na 

vyučovaní.

Meranie dopadu v GV sa však zásadne odli-

šuje od merania dopadu v tradičných predmetoch. 

GV je totiž vzdelávanie založené na kritickom mys-

lení, hľadaní súvislostí, neposkytuje jednoznačné 

a jednoduché odpovede na zložité globálne javy. To 

sa odráža aj v použitých metódach pri meraní dopa-

dov. GV zamerané na postoje či zručnosti vyžaduje 

rôzne metódy, ktoré sa zameriavajú na hlbšiu osob-

nostnú zmenu žiakov, ich postojov, názorov na glo-

bálne súvislosti či rozvoj ich kompetencií. Postihnúť 

tieto zmeny jednoduchým testom či dotazníkom nie 

je možné. Je na učiteľoch či učiteľkách, ktoré z ponú- 

kaných metód si vyberú.

Čo vlastne v GV môžeme (od)merať?
Predtým, ako zvolíme efektívne metódy merania kva-

lity a dopadu, je dôležité zodpovedať si tieto otázky:

Aké mám ciele?
Čo presne chcem svojimi aktivitami dosiahnuť, akú 

zmenu v oblasti vedomostí, zručností, postojov 

chcem vidieť u žiakov a žiačok. Odporúčame pritom 

zvoliť si realistické dosiahnuteľné ciele. Zároveň je 

dobré prepojiť ciele GV s cieľom daného predmetu 

tak, aby ste nemuseli špeciálne upravovať osnovy 

predmetu.

Kto je moja cieľová skupina?
Pri určovaní cieľov je dôležité ich prispôsobenie ci-

eľovej skupine. Napríklad pri téme svetového obcho-

du bude pri aktivitách pre 5. ročník základnej školy 

cieľom uvedomenie jednoduchých súvislostí (napr. 

odkiaľ pochádzajú suroviny, ako sa k nám dostávajú 

a pod.), pri žiakoch strednej školy si môžeme stano-

viť ambicióznejší cieľ a zamerať sa na kritické aspek-

ty voľného trhu či výhody a nevýhody spravodlivého 

obchodu.

Meranie kvality a dopadu v globálnom vzdelávaní
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Aké formy a metódy na vyučovaní zvolím?
Tie čiastočne vychádzajú z cieľov aktivít. Pokiaľ sa 

zameriame napríklad na rozvoj argumentačných 

zručností, logicky zvolíme diskusné formy či názo-

rové škály pri aktivitách, rovnako ako aj pri hodnote-

ní a meraní dopadov. Všeobecne pre GV platí, že vy-

učovacie metódy by mali byť participatívne a učiteľ 

vystupuje skôr v role facilitátora, teda osoby, ktorá 

usmerňuje vyučovací proces. To isté platí aj pri hod-

notení dopadov.

Výber metód merania tiež ovplyvňuje aj zvo-

lená forma. Pokiaľ chceme napríklad realizovať GV 

len na vyučovaní v rôznych predmetoch, ciele budú 

menej ambiciózne ako tie, ktoré si stanovíme pri 

väčšom projekte napríklad v spolupráci s lokálnou 

komunitou.

Čas a zdroje
Pri formulovaní cieľov a následne meraní, či sme ich 

dosiahli, je dôležité reálne zhodnotiť, čo môžeme 

dosiahnuť počas svojho pôsobenia na žiakov. Pokiaľ 

realizujeme napríklad len jednu vyučovaciu hodinu, 

bolo by ambiciózne merať zmenu postojov či hodnôt 

žiakov. Dôležité sú aj zdroje, ktoré máme – kritickú 

analýzu globálnych javov musíme napríklad oprieť 

o dostatok informácií, textov, prípadne iných dopln-

kových materiálov.

Osobné motívy alebo prečo sme sa rozhodli me-
rať dopad GV?
Je dobré uvedomiť si, prečo je pre nás evaluácia GV 

dôležitá. Ponúkame tieto motívy:

spätná väzba pre vás ako učiteľa/-ku, či zvolené 

metódy dosiahli predpokladaný účinok, či aktivity 

GV smerujú k cieľom, ktoré ste si vy alebo vaša ško-

la stanovili,

relevantnosť k vzdelávacím programom a filozofii 

školy – či ciele a aktivity GV napĺňajú aj širšiu víziu 

školy, či prispievajú aj k dosiahnutiu cieľov defino-

vaných vo vzdelávacích programoch,

šírenie skúseností s kolegyňami a kolegami – efek-

tivita zvolených aktivít a výsledky merania dopadu 

môžu byť motivujúce pre celý učiteľský zbor,

odlíšiť sa od iných škôl snahou o dôkladné meranie 

vzdelávacích aktivít a ich dopad na žiakov.

Na aké ciele sa pri meraní kvality  
a dopadu zamerať?
Globálne vzdelávanie je špecifické tým, že za výcho-

diskové domény sa považujú afektívne a psychomo-

torické ciele. Pri kognitívnych cieľoch sa dôraz kladie 

najmä na vyššie myšlienkové operácie, ako napr. ana-

lýza, syntéza, hodnotenie, tvorivosť.

~

~

~

~
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Uvádzame základné ciele GV, ktoré je vhodné definovať si pri plánovaní aktivít a samotnej evaluácie dopadov aktivít.

Ciele globálneho vzdelávania

Afektívne: Psychomotorické:

Kognitívne: 

prijímať zodpovednosť za seba a vnímať svoju 

úlohu vo svete,

pociťovať potrebu aktívne sa podieľať na riešení 

miestnych problémov a prispievať k riešeniu 

problémov na regionálnej, národnej i medziná-

rodnej úrovni,

vnímať a akceptovať výhody vzájomnej spolu-

práce,

rešpektovať odlišné názory a pohľady na svet,

solidarizovať s ľuďmi žijúcimi v ťažkých pod- 

mienkach,

prevziať zodpovednosť za správanie, ktoré  

zabezpečí trvalo udržateľný život na Zemi,

využívať empatiu pri poznávaní situácie ostat-

ných,

vnímať svoje možnosti aktívne sa podieľať na 

rozvoji na lokálnej i globálnej úrovni.

~ ~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

využívať nástroje demokracie pri podieľaní sa 

na verejnom živote (volebné právo, petičné  

právo, právo na slobodný prístup k informáciám, 

právo na združovanie),

dokázať vymedziť problém, analyzovať ho, 

hľadať rôzne riešenia, vybrať najvhodnejšie 

riešenie a využívať pri tom vlastné skúsenosti 

i skúsenosti ostatných,

uvedomovať si zodpovednosť za svoje roz-

hodnutia pri riešení problémov,

efektívne spolupracovať s ostatnými ľuďmi,

na základe informácií si vytvoriť vlastný názor 

a podporiť ho argumentmi,

vedieť prijať názor ostatných a korigovať svoj 

pôvodný názor,

myslieť systémovo a hľadať súvislosti.

poznať príčiny a dôsledky najdôležitejších globálnych problémov,

porovnať rôzne koncepty chápania rozvojových teórií, ľudských práv či globalizačných javov,

kriticky analyzovať príčiny a dôsledky ťažkých životných podmienok ľudí žijúcich v rôznych oblastiach 

sveta,

rozoznať rozdiely v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej situácii v rôznych oblastiach sveta,

poznať hlavných aktérov rozvojovej spolupráce a svoje možnosti, aktívne sa podieľať na rozvoji na 

lokálnej i globálnej úrovni,

chápať vzájomnú závislosť a prepojenosť rôznych oblastí sveta a rôznych dimenzií rozvoja.
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Ako môžeme merať kvalitu a dopad GV?
Miesto pedagogickej teórie ponúkame v tejto pod-

kapitole krátky prehľad používaných metód merania 

kvality a dopadov GV, ktoré realizovali učitelia a uči-

teľky v rámci projektu Modelové školy globálneho  

vzdelávania na Slovensku.

Pri meraní kvality a dopadu v GV je najčastej-

šou chybou to, že sa realizuje až po uskutočnení 

aktivít, teda získavajú sa len výstupné údaje. Pre 

„odmeranie“ zmeny vo vedomostiach, porozumení, 

zručností či postojov žiakov je veľmi dôležité zma-

povať stav ešte pred samotnou realizáciou projektu. 

Takýmto spôsobom získate vstupné údaje, ktoré mô-

žete vyhodnotiť v porovnaní s výstupnými údajmi 

a pripraviť tak kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu do-

padov aktivít GV na vašu cieľovú skupinu. Použijete 

pritom tie isté metódy v oboch fázach merania. 

Prehľad efektívnych metód v meraní dopadu GV

1.Stromový diagram
Jednoduchá a funkčná metóda, ktorou zistíte schop-

nosť žiakov nájsť súvislosti, pomenovať príčiny, dôsled-

ky, či možnosti riešenia javu alebo globálneho problé-

mu. Zároveň je to veľmi vizuálna metóda, ktorá umožní 

porovnať zručnosť žiakov pred a po aktivitách GV.

Žiaci si na väčší kus papiera nakreslia strom. 

Kmeň stromu označia zvoleným problémom/témou 

(napr. detská práca). Korene označia ako príčiny pro-

blému, konáre ako dôsledky, ovocie ako možnosti rie-

šenia a škodcov na strome ako prekážky pri riešení 

problému.

2.Reťazec príčin (alebo dôsledkov)
Podobná metóda ako stromový diagram. Je zamera-

ná na jednoduché zistenie schopnosti žiakov pome-

novať príčiny či dôsledky zložitejších javov, objavovať 

širšie globálne súvislosti a prepojenosť problémov. 

Žiaci si na väčší kus papiera nakreslia vpravo 

do rámčeka daný problém, šípkami potom rozvíjajú 

problém, pritom sa pýtajú otázkou prečo (problém 

vznikol)? (pri zisťovaní príčin) alebo ako? (pri zisťova-

ní dôsledkov problému na danú skupinu ľudí).
 

Napr. Prečo?  Ako?

Chudoba v rozvojových krajinách

3.Fokusová skupina
Fokusová skupina je kvalitatívna metóda, akési inter-

view, ktorého cieľom je získať určitý druh informácií. 

Je to exploračná technika, spájajúca menší počet 

osôb, ktoré sú vedené moderátorom (učiteľom), kto-

rý má facilitovať diskusiu. Moderátor využíva vopred 

pripravenú osnovu skupinového interview, aby dis-

kusia zostala zameraná na tému a žiaci rozprávajú 

slobodne a spontánne o témach, ktoré ich zaujímajú 

a boli im predtým oznámené. V GV sa využíva najmä 

na zistenie postojov a hodnôt žiakov.
 

Metóda fokusových skupín má nasledujúce charak-

teristiky:  

~ zameranosť (napr. dopad aktivít GV na postoje žiakov)

~ simultánne využívanie niekoľkých respondentov   

 na získanie informácií

~ zameranie na externý stimul; relatívne rozdelenie  

 na fázy 
 

Tieto charakteristiky odlišujú fokusovú skupinu od 

iných skupinových interview. Táto metóda je užitočná:

~ pre hlbšie porozumenie a širšiu perspektívu na  

 danú problematiku;

~ zbieranie dát, spolu s inými metódami; nevyužíva  

 sa k riešeniu konkrétnych problémov, ale je zame- 

 rané na získavanie dát a analýzy vplyvu skupiny

~ pri pomáhaní niekomu uvedomiť si vlastnú per- 

 spektívu – keď sú ľudia vystavení aktívnemu  

 nesúhlasu, analyzujú svoje názory omnoho inten- 

 zívnejšie ako počas individuálneho interview.
 

Prvým krokom smerom k vytváraniu fokusovej sku-

piny je príprava osnovy interview k danej téme. Pri 

príprave osnovy je nevyhnutné určiť tému, ktorej sa 
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stretnutie bude venovať; stanoviť si otázky, ktorých 

cieľom bude získať potrebné informácie; rozvíjať zá-

kladné otázky a sekundárne, ktoré môžu vyplynúť  

z tých základných.

Otázky musia byť krátke, jasné, bez negácií, 

vyjadrené v bežných slovách, bez emocionálne či 

hodnotovo nabitých slov alebo fráz, ktoré môžu vy-

volať odpoveď, vyhýbajúce sa morálnym obsahom 

a posudzovaniu žiakov. Poradie otázok môže byť 

podľa:

~ Lievikovej techniky: od všeobecných k špecifickým  

 otázkam a princípom;

~ Obrátenej lievikovej techniky: od špecifických k vše- 

 obecným.

Typy otázok môžu byť:

~ priame výskumné otázky: k téme a vyplývajúce  

 z výskumných cieľov;

~ hĺbkové otázky (venované problematike): cielené  

 na hlbšie poznatky o vyjadrovaných postojoch  

 a názoroch: „Prečo..?“;

~ kontrolné otázky: ich cieľom je preveriť porozume- 

 nie prebratej témy;

~ zahrievacie alebo presmerujúce otázky: pripravia  

 na určitú tému alebo prinavrátia žiakov späť  

 k ústredným témam;

~ „afektívne“ otázky: zamýšľané vyvolať afektívny stav,  

 pocity respondentov (pri zisťovaní, ako sa žiaci 

 počas aktivity cítili)

~ anonymné otázky: názory na určitú tému každý  

 napíše na papier;

~ ticho: ako cesta získavania informácií.

4.Dotazník
Tradičná evaluačná metóda, ktorá umožní najjedno-

duchšie získanie informácií a zároveň porovnania 

vstupných a výstupných údajov. Pri GV je dôležité, 

aby sa dotazník nezameriaval na získanie len vedo-

mostí a faktov, ale na schopnosť žiakov preniknúť 

hlbšie do problému. Dotazník by preto mal obsaho-

vať rôzne typy otázok – uzavreté (vhodné najmä na 

získanie vedomostí), otvorené (zamerané na postoje) 

či kombinované s inými metódami – krátky text a jeho 

analýza, stromový diagram, formulovanie argumen-

tov k argumentačnej otázke (zamerané na zručnosti 

žiakov argumentovať, formulovať vlastný názor, hľa-

dať súvislosti).

5.Názorová škála
Metóda, ktorou sa zisťuje schopnosť žiakov prezen-

tovať tému, efektívne argumentovať, vysvetliť jasne 

svoj názor.

Princíp tejto metódy je v nadnesení jednodu-

chej tézy. Napr. Rozvojová pomoc Slovenska chudob-

ným krajinám je neefektívna. Učiteľ rozdelí triedu na 

dva póly a označí jeden pól ako Nesúhlasím a druhý 

ako Súhlasím. Žiaci reagujú na zvolenú tézu postave-

ním k jednému či druhému pólu. Vybraní žiaci potom 

musia svoje postavenie odôvodniť. Počas diskusie 

môže ktorýkoľvek žiak zmeniť postavenie, ak ho pre-

svedčili argumenty iných.
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(Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne a jej príprava na meranie kvality a dopadu globálneho vzdelávania)

uvedomuje si, že jeho 

rozhodnutie a konanie 

môžu ovplyvniť lokálne 

aj globálne záležitosti

pociťuje motiváciu, aby 

sa podieľal (podľa svojich 

schopností a možností) 

na riešení lokálnych  

a globálnych problémov

analýzou získaných 

informácií dokáže argu-

mentovať a sformulovať 

vlastný názor

dokáže asertívne vyjadriť 

vlastný názor a na zákla-

de nových informácií ho 

vie prehodnotiť

myslí systémovo a hľadá 

súvislosti

kriticky analyzuje príčiny 

a dôsledky ťažkých 

životných podmienok 

ľudí žijúcich v rôznych 

oblastiach sveta

Fokusová 

skupina

Fokusová 

skupina

Argumen- 

tačná esej

Názorová 

škála ku 

konkrétnej 

globálne 

téme

Dotazník

Stromový

diagram

Súbor otázok na fokusovú skupinu:

Spojiť s vyššie spomenutým cieľom, pridať jednu dve otázky o tom, 

čo žiakov motivuje, aby sa angažovali – otázky na vnútornú a von-

kajšiu motiváciu

Téma: Príčiny a dôsledky chudoby v krajinách globálneho juhu

Príklady otázok v dotazníku:

Urči, ktoré z daných výrobkov môžu spôsobovať (prípadne pozi-

tívne vplývať) v procese ich výroby, dopravy na Slovensko a našej 

spotreby nasledovné problémy: chudoba, detská práca, ničenie 

dažďových pralesov, zlé pracovné podmienky, hlad, znečisťovanie 

ŽP, nedostatok pitnej vody, narastanie odpadu, zlé sociálne pod-

mienky. Vysvetli súvislosť s daným problémom. (napríklad džínsy, 

plastová hračka z Číny, banány, balená káva z Guatemaly)

Problém: 

~ chudoba v krajinách globálneho juhu

~ príčiny

~ dôsledky

~ riešenia

~ prekážky riešení tohto problému

Skús pomenovať jav, problém, ktorý môžeš ovplyvniť vo svojom okolí.

Akým spôsobom by si tento jav svojím každodenným konaním 

mohol ovplyvniť?

Skús pomenovať globálny jav/problém, ktorý podľa teba súvisí s tvo-

jím životom, tvojím konaním, (možno si pripraviť doplnkové možnosti 

– napr. obchod, globalizácia, chudoba a pod.)

Myslíš si, že máš vplyv na tieto záležitosti? Ak áno, akým spôso-

bom by si tieto javy ty osobne mohol ovplyvniť?

~
~

~

~

~

~

~

~

~

~

Príklad z praxe 

Ciele

Afektívne ciele – žiak

Konatívne ciele – žiak

Kognitívne ciele – žiak

Metódy 
merania

Úlohy a otázky
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dokáže porovnať 

ekonomickú a sociálnu 

situáciu ľudí rôznych 

oblastí sveta

pozná pravidlá fun-

govania svetového 

obchodu a pravidlá 

spravodlivého obchodu 

a priameho obchodu 

(directtrade), je schop-

ný pomenovať výhody 

a nevýhody všetkých 

foriem obchodu

vie vysvetliť pojmy trvalá 

udržateľnosť a etické 

podnikanie a uviesť  

konkrétne príklady  

takejto praxe

Dotazník

Dotazník

Dotazník Zatriedenie jednotlivých ukazovateľov ku krajinám

K jednotlivým výrobkom napíš, kde sa pestujú suroviny a kde sa 

vyrábajú výrobky z týchto surovín.

Vysvetli, aký to má dopad na ekonomiku krajín globálneho juhu

Napíš, odkiaľ pochádzajú tieto druhy potravín v našej obchodnej 

sieti (vajíčka, hovädzie mäso, banány, cesnak,  jablká, repkový olej, 

mlieko a mliečne výrobky).

Pokús sa podľa svojho názoru zhodnotiť výhody a nevýhody spra-

vodlivého obchodu, voľného trhu či priameho obchodu

úloha č. 1:

Uveďte príklady firiem, ktoré podľa vás podnikajú eticky. Svoj výber 

odôvodnite.

úloha č. 2:

Vysvetlite pojem „trvalo udržateľný rozvoj“

HDP: 31,30 mld.; 87,26 mld.; 14,58 bil.; 527,91 mld.; 13,14 mld.

Priemerná dĺžka života: 82,04 r.; 78,09 r.; 74,91 r.; 63,39 r.; 47,8 r.;

Úmrtnosť do 5. roku života (pravdepodobnosť v promile,  
že novorodenec zomrie do piatich rokov života): 
78,8 ‰; 7,6 ‰; 8,2 ‰; 172,1 ‰; 4,6 ‰

Výdavky na armádu v % HDP: 0,39; 4,79; 1,11; 0,87; 1,4

Používanie Internetu v % populácie: 82,17; 8,55; 79,84; 79,34; 0,72

Emisie CO2 na 1 obyvateľa v metrických tonách:
 0,37; 6,95; 5,03; 0,05; 17,94;

Slovensko

Výrobok Krajina (oblasť)

pestovania

suroviny

Krajina (oblasť)

výroby výrobku

Čokoláda

Instantná káva

Písací stôl z ebe-

nového dreva
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Ghana

Švajčiarsko

USA

DR Kongo

~

~

~

Ciele

Kognitívne ciele – žiak

Metódy 
merania

Úlohy a otázky
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Čítanie o globálnom 
vzdelávaní

www.globalnevzdelavanie.sk – Informačný portál venujúci sa globálnemu vzdelávaniu, primárne určený 

pedagógom základných a stredných škôl (spustený na jar 2013).

www.rozvojovevzdelavanie.sk – Informačný portál venujúci sa rozvojovému vzdelávaniu, primárne určený 

pedagógom a študentom vysokých škôl.

http://varianty.cz – Český portál, ktorý ponúka informačný servis a metodickú podporu v oblasti interkultúr-

neho a globálneho vzdelávania.

http://zivica.sk/ – Webový portál organizácie Živica, ktorá sa okrem iného venuje environmentálnej výchove. 

Možnosť voľného stiahnutia vzdelávacích materiálov k téme pre pedagógov.

http://multikulti.sk/ – Informačný webový portál organizácie Nadácia Milana Šimečku, ktorý sa venuje téme 

multikultúrnej výchovy. Možnosť voľného stiahnutia vzdelávacích materiálov k téme pre pedagógov.

www.sccd-sk.org/ – Prostredníctvom on-line knižnice na stránke Slovenského centra pre komunikáciu 

a rozvoj si môže laická a odborná verejnosť bezplatne požičať veľké množstvo domácich a zahraničných pub-

likácií k téme globálneho vzdelávania.

www.fairtrade.sk/ – Spravodlivý obchod na Slovensku vrátane zdrojov pre pedagógov.

www.oxfam.org.uk/education/links (v anglickom jazyku) – Vzdelávací portál jednej z najväčších svetových 

organizácií podporujúcich aktívne globálne občianstvo mladých ľudí.

www.gapminder.org/ (v anglickom jazyku) – Interaktívna stránka, ktorá ukáže, že aj štatistiky sa dajú podať 

zaujímavým spôsobom.

www.ted.com/talks (v anglickom jazyku) – Webový portál, ktorý poskytuje veľké množstvo krátkych video-

prezentácií od inšpiratívnych ľudí (mnoho z nich so slovenskými titulkami) k rôznym témam.

10 inšpiratívnych webových portálov
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Globálne vzdelávanie na základných školách (príručky nájdete na http://www.clovekvohrozeni.sk/sk/meto-

dicke-prirucky) – Štyri metodické príručky pre pedagógov k téme globálneho vzdelávania vydané OZ Človek 

v ohrození pre predmety matematika, geografia, občianska náuka a výtvarná a hudobná výchova.

Afganistan a Miléniové rozvojové ciele (www.clovekvohrozeni.sk/images/stories/GVprirucky/CVO_afgan-

ska%20prirucka.pdf) – Metodická príručka OZ Človek v ohrození pre pedagógov základných a stredných 

škôl, ktorá obsahuje ponúka bohatý výber zážitkových metód použiteľných na vyučovaní. Príručka je výsled-

kom trojročného projektu Twin School. 

Jeden svet na školách (www.clovekvohrozeni.sk/sk/metodicke-prirucky/2-uncategorised/954-jeden-svet-

-na-skolach) – Metodická príručka OZ Človek v ohrození pre pedagógov stredných škôl.

Klíma nás spája (iba na objednávku v tlačenej podobe) – Metodická príručka pre pedagógov  pracovné listy 

pre žiakov z dielne Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica. 

Svet naruby (iba na objednávku v tlačenej podobe) – Metodická príručka pre pedagógov, ktorí chcú praco-

vať s netradičným Petersovým zobrazením sveta z dielne Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica.

MULTIKULTI na školách (http://multikulti.sk/na-stiahnutie.html) –  

Metodická príručka multikultúrneho vzdelávania pre školy z dielne Nadácia Milana Šimečku.

Compasito (v anglickom jazyku, http://eycb.coe.int/compasito/) – Manuál Rady Európy k výchove ľudských 

práv pre deti od 7 do 13 rokov plný praktických aktivít na vyučovanie. 

Education for Global Citizenship – A guide for schools (v anglickom jazyku, http://www.oxfam.org.uk/~/

media/Files/Education/Global%20Citizenship/education_for_global_citizenship_a_guide_for_schools.ashx) - 

Stručná a prehľadná príručka k téme globálneho vzdelávania. 

Príručka globálneho občianstva: Môžeš so mnou počítať (www.sccd-sk.org/wp-content/uploads/ 

2011/10/Workshop_Pr%C3%ADru%C4%8Dka_glob%C3%A1lneho_ob%C4%8Dianstva.pdf) – 

Príručka obsahuje materiály a inštrukcie k workshopu o globálnom vzdelávaní, ktoré je možné použiť  

vo formálnom a neformálnom vzdelávaní.

Rozvojové vzdelávanie – Témy a metódy (www.nadaciapontis.sk/tmp/asset_cache/link/0000035346/

Rozvojove%20vzdelavanie_ekniha.pdf) – Príručka rozvojového vzdelávania určená pedagógom vysokých 

a stredných škôl, ktorí sa venujú chudobe, rozvojovej spolupráci, ľudským právam a vojenským konfliktom.   

10 užitočných metodických materiálov
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