
Geografia nie je zemepis



...čo a ako učiť?





...to sa nedá!





„Učitelé nesmějí být
podobni sloupům u cest, 
jež pouze ukazují, kam 
jít – ale samy nejdou.“







Aké sú výzvy 
geografického 

vzdelávania 
v 21. storočí? 



Svet sa mení. Mali by sa aj školy?



Príliš často predkladáme žiakom 
odpovede, ktoré si majú zapamätať, 
namiesto problémov, ktoré majú 
vyriešiť 

(Roger Lewin)



Čo? Ako? 
Kto? 



Čo učiť?



Ku–ku–ku–ku
Kurikulum



„Vzdelávací štandard pozostáva z charakteristiky predmetu a základných učebných cieľov, 
ktoré sa konkretizujú vo výkonovom štandarde. Tieto základné požiadavky môžu učitelia 
ešte viac špecifikovať, konkretizovať a rozvíjať v podobe ďalších blízkych učebných 
cieľov, učebných úloh, otázok, či testových položiek.“



Snahy o zmenu pohľadu

https://dennikn.sk/blog/307551/
https://dennikn.sk/blog/307551/


Ako učiť?



Aktívny má byť nielen učiteľ ale aj žiak, čo predpokladá 
menej direktívne riadenie učebných aktivít žiakov. Ak 
vychádzame z požiadaviek a potrieb žiakov, je u žiakov 
preferované také učenie, ktoré je pre nich zaujímavé, je 
zmysluplné, pestré a primerane náročné. 

Všestrannosť metód a postupov na vyučovacej hodine 
pomáha naplňovať cieľ vzdelávania a motivovať žiakov 
k ďalšiemu učeniu.



V tradičnej výučbe učiteľ predovšetkým rozhoduje, 
riadi, vysvetľuje a kontroluje. V novej koncepcii 
výučby by mal učiteľ žiakov predovšetkým 
orientovať, inšpirovať, motivovať, aktivizovať, 
usmerňovať, pomáhať im, radiť, koordinovať, 
vytvárať priaznivú klímu výučby, rozvíjať ich 
osobnostnú a sociálnu úroveň.



Škola musí hľadať zaujímavejšie stratégie výučby, 
metódy a formy, ktoré študentom umožnia 
informácie zo spleti vytriediť, prehodnotiť, 
spracovať, vyvodiť ich prínos pre sebarozvoj. 
Ďalšou z aktuálnych požiadaviek je rozvíjanie 
kritického a tvorivého myslenia vo výučbe 
a riešenia problémov.



Kto je autorom uvedených citátov? 

a) Vladimír Burjan
b) Metodická príručka k iŠVP
c) Ken Robinson
d) Andrej Danko



Kto je autorom uvedených citátov? 

a) Vladimír Burjan

b) Metodická príručka k iŠVP
c) Ken Robinson
d) Andrej Danko



Geografia nie je zemepis

Kde?
Čo?

Kto?

Prečo? Ako?



Kto? 
Učiteľ a jeho (nad)prirodzené 
schopnosti:

• odborník na predmet
• pedagogický guru
• metodik
• psychológ
• kouč
• motivátor



Od teórie k praxi

Dobre
nabrúsený
učiteľ



Prepájajte školu s reálnym svetom

http://www.lepsiageografia.sk/spoznajte-svet-cez-pohladnice---postcrossing.html
http://www.lepsiageografia.sk/spoznajte-svet-cez-pohladnice---postcrossing.html


Využite všetko, čo sa dá...



Využite všetko, čo sa dá...

http://www.lepsiageografia.sk/uploads/2/6/0/1/26017850/deti_a_ich_hra%C4%8Dky.pdf
http://www.lepsiageografia.sk/uploads/2/6/0/1/26017850/deti_a_ich_hra%C4%8Dky.pdf


https://www.scribd.com/doc/116291624/Klementisova-Domov-sladk%C3%BD-domov
https://www.scribd.com/doc/116291624/Klementisova-Domov-sladk%C3%BD-domov


So žiakmi riešte skutočné výzvy a praktické úlohy

http://www.lepsiageografia.sk/balime-sa-na-cestu-projekt.html
http://www.lepsiageografia.sk/balime-sa-na-cestu-projekt.html


http://www.lepsiageografia.sk/uploads/2/6/0/1/26017850/mapa_nezn%C3%A1meho_pobre%C5%BEia.pdf
http://www.lepsiageografia.sk/uploads/2/6/0/1/26017850/mapa_nezn%C3%A1meho_pobre%C5%BEia.pdf
http://www.lepsiageografia.sk/uploads/2/6/0/1/26017850/pr%C3%ADhovor_kapit%C3%A1na_kirka.pdf
http://www.lepsiageografia.sk/uploads/2/6/0/1/26017850/pr%C3%ADhovor_kapit%C3%A1na_kirka.pdf




Detektívky a záhady





Ako sa mení mesto

http://www.lepsiageografia.sk/malo-by-byt-nad-janosikovom-vybudovane-lyziarske-stredisko.html
http://www.lepsiageografia.sk/malo-by-byt-nad-janosikovom-vybudovane-lyziarske-stredisko.html
http://www.lepsiageografia.sk/pred-a-po-fotografie.html
http://www.lepsiageografia.sk/pred-a-po-fotografie.html








Občas to rozhýbte











Vyhoďte žiakov na chodbu



Dajte ich kľačať na zem







Myslite vo veľkom a nebojte sa výziev







Diverzifikácia úloh na vyučovacej hodine















Nechajte žiakov tvoriť a dotýkať sa učiva 

http://www.lepsiageografia.sk/modely-biomov-zeme-dioramy.html
http://www.lepsiageografia.sk/modely-biomov-zeme-dioramy.html


http://www.lepsiageografia.sk/platnova-tektonika-wegener-puzzle.html
http://www.lepsiageografia.sk/platnova-tektonika-wegener-puzzle.html




Bádajte, objavujte a nebojte sa zašpiniť si ruky



Učte zážitkom



Nenúťte žiakov písať si nudné poznámky

http://www.lepsiageografia.sk/vrstvy-zeme-poznamkovy-model.html
http://www.lepsiageografia.sk/vrstvy-zeme-poznamkovy-model.html




Učte cez
príbehy

http://www.lepsiageografia.sk/komiks-a-jeho-vyuzitie-v-skole.html
http://www.lepsiageografia.sk/komiks-a-jeho-vyuzitie-v-skole.html


Nechajte ich myslieť mimo misu a zamotať sa





Prepájajte predmety

http://www.lepsiageografia.sk/mapove-grafy-zo-spajdli.html
http://www.lepsiageografia.sk/mapove-grafy-zo-spajdli.html


Prepájanie tém a predmetov













Technológie vzdelávanie nespasia, ale ...



Mapy nie sú len z papiera

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=e9f38d81b1344d5e8d595b246c182983
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=e9f38d81b1344d5e8d595b246c182983


Aplikujte aplikácie

http://www.lepsiageografia.sk/what-was-there.html
http://www.lepsiageografia.sk/what-was-there.html


Rébusy, hádanky a prekvapenia

http://www.lepsiageografia.sk/slovenske-mesta-v-obrazkovych-rebusoch.html
http://www.lepsiageografia.sk/slovenske-mesta-v-obrazkovych-rebusoch.html


Učte (sa) hrou

http://www.lepsiageografia.sk/vystup-na-el-capitan.html
http://www.lepsiageografia.sk/vystup-na-el-capitan.html


Využite to šablóny toho, čo funguje

http://www.lepsiageografia.sk/cesta-po-afrike.html
http://www.lepsiageografia.sk/cesta-po-afrike.html






Kartové hry povolené

http://www.lepsiageografia.sk/staty-sveta-kartova-didakticka-hra.html
http://www.lepsiageografia.sk/staty-sveta-kartova-didakticka-hra.html


Nechajte žiakov trápiť sa v skupinách



Učte kritickému mysleniu a argumentačným schopnostiam

http://www.lepsiageografia.sk/diamond-ranking-didakticka-metoda.html
http://www.lepsiageografia.sk/diamond-ranking-didakticka-metoda.html


Interaktívna tabuľa nie je len projekčným plátnom

../../../../LEPSIAGEOGRAFIA.SK/Prezentácie/ACTIVINSPIRE/mapa europy puzzle.flipchart
../../../../LEPSIAGEOGRAFIA.SK/Prezentácie/ACTIVINSPIRE/mapa europy puzzle.flipchart




Robte kvízy, z ktorých by mal pán Bloom radosť

http://www.lepsiageografia.sk/juzna-azia-kviz.html
http://www.lepsiageografia.sk/juzna-azia-kviz.html


Nezabúdajte na geomédiá

http://www.locatestreet.com/
http://www.locatestreet.com/


E-U-R aktivity



Neučte zbytočné fakty, ale vzťahy medzi nimi

http://www.comparea.org/SVK+AUS
http://www.comparea.org/SVK+AUS


Učte hľadať, triediť a spracovávať informácie



...nebojte sa nových perspektív



Je toho vyše hlavy, ale...



...prežije to, 
čo je vytrvalé



Ďakujem
za pozornosť

Peter Farárik
www.lepsiageografia.sk


