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PREČO VZDELÁVAŤ O ZMENE KLÍMY 
 

Cieľ vzdelávania môžeme zjednodušene opísať ako prípravu mladých ľudí na svoju budúcnosť 

a ako sa uvádza v školskom zákone, "na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti" [Zákon č. 

245/2008 Z. z., §4, písm. h)]. Človek by mal byť zodpovedný nielen za seba, ale aj za dopad 

svojich činov na iných a na prostredie, v ktorom žije. Prostredníctvom vzdelávacieho procesu 

by si mal mladý človek osvojovať vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré mu umožnia 

plnohodnotný a dôstojný život.  Žiak by sa mal v škole naučiť "správne identifikovať 

a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť" [Zákon č. 245/2008 Z. z., 

§4, písm. d)].  

 

Jedným z najväčších problémov, ktorému čelíme, je prebiehajúca klimatická kríza. Tá sa už 

dnes prejavuje v ďalekosiahlych a veľmi vážnych dopadoch na ľudskú spoločnosť 

a ekosystémy. Závažnosť problému uznal aj Európsky parlament vyhlásením stavu klimatickej 

a environmentálnej núdze (EP, 2019). Pre obmedzenie globálneho nárastu teplôt a 

zmiernenie nepriaznivého vplyvu zmeny klímy na spoločnosť, životné prostredie a budúce 

generácie volajú vedci a medzinárodné inštitúcie, vrátane OSN a EÚ, po transformatívnej 

spoločenskej a hospodárskej zmene. Podľa Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC, 

2018) sú potrebné rýchle a bezprecedentné zmeny vo všetkých aspektoch fungovania 

spoločnosti. Aj z toho dôvodu sa už začína meniť štruktúra celého hospodárstva a EÚ má 

ambíciu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.  

 

Ak má vzdelávací systém pripraviť mladých ľudí na trh práce budúcnosti, tak musí zohľadňovať 

aj nové príležitosti, ktoré prináša zelená a nízkouhlíková ekonomika. V neposlednom rade 

považujeme za mimoriadne dôležité vyzdvihnúť, že vyriešenie výziev spätých so zmenou klímy 

má obrovský potenciál prispieť k zdravšej, spravodlivejšej a udržateľnej budúcnosti. Vo svetle 

týchto skutočností považujeme za strategickú prioritu, aby sa téme zmeny klímy venovala 

adekvátna pozornosť v rámci celého vzdelávacieho procesu. Klimatické vzdelávanie môže 

naplňovanie ambicióznych cieľov nízkouhlíkovej transformácie jedine podporiť.  

 

Čo máme na mysli, keď hovoríme o klimatickom vzdelávaní? 
Podľa UNESCO, Organizácie Spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru (2015), je 

cieľom klimatického vzdelávania adresovať a rozvíjať účinné riešenia klimatickej zmeny. 

Takéto vzdelávanie pomáha žiakom pochopiť príčiny, prejavy a dopad zmeny klímy, pripravuje 

ich na život ovplyvnený zmenou klímy a posilňuje schopnosť žiakov si osvojiť udržateľný 

životný štýl.  

 

Výzvy klimatického vzdelávania 
Uvedomujeme si, že sa učiteľky a učitelia nachádzajú v neľahkej situácii. Sú pod tlakom pokryť 

veľké množstvo tém vo vopred stanovenom čase a zároveň by mali zaručiť aj to, aby ich žiaci 

dosiahli čo najlepšie hodnotenie. Zmena klímy pritom je mimoriadne komplexnou témou, 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245
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ktorá sa vôbec neučí jednoducho. Len rozhodovanie o tom, ktorým aspektom zmeny klímy sa 

venovať v obmedzenom časovom rozmedzí – fungovaniu klimatického systému, 

hospodárskym a spoločenským príčinám, roztápajúcim sa ľadovcom, suchu, individuálnej či 

kolektívnej mitigácii alebo adaptácii - môže dať zabrať. Vyučovať o zmene klímy je pre 

viacerých učiteľov novou požiadavkou, na ktorú ich zatiaľ nikto komplexne nepripravoval.  

 

Ba čo viac, téma zmeny klímy môže byť vnímaná ako politizovaná téma, ktorá vyvoláva vášne 

a konflikty. Rôzne skupiny spoločnosti, vrátane žiakov, učiteľov či ich rodičov môžu k téme 

pristupovať inak. Kým sú niektorí k tejto výzve ľahostajní, viacerým je téma bytostne blízka. 

Bariéram a odporúčaniam sa venujeme viac na stranách 28-32. 

 

Prínosy klimatického vzdelávania 
Aj napriek vyššie identifikovaným výzvam má klimatické vzdelávanie obrovskú hodnotu. Len 

fakt, že sa o zmene klímy môžeme rozprávať z lokálneho, regionálneho a medzinárodného 

hľadiska, nehovoriac o skúmaní javu z vedeckej, občianskej, či kultúrnej perspektívy, môže 

poskytnúť žiakom cennú príležitosť rozvíjať kritické a analytické myslenie. Zmena klímy už nie 

je iba témou geografickou či prírodovednou, stáva sa osobnou témou mladých. Žiaci si 

začínajú uvedomovať, že dôsledky zmeny klímy sa budú čoraz intenzívnejšie prejavovať počas 

ich dospelého života.  

 

Venovať sa zmene klímy preto poskytuje skvelú príležitosť pre rozvoj autentického a 

interdisciplinárneho vzdelávania, ktoré môže žiakov vybaviť zručnosťami a kompetenciami, 

ktoré využijú aj mimo triedu. Pridanou hodnotou kvalitného klimatického vzdelávania je 

rozvoj zručností a kompetencií, ktoré často nazývame zručnosťami pre 21. storočie. 

Medzi tieto zručnosti patrí napríklad kritické a systémové myslenie či schopnosť 

spolupracovať a riešiť problémy. 

 

Čo vieme o vzdelávaní o zmene klímy na Slovensku? 
Organizácia Priatelia Zeme-CEPA v roku 2019 skúmala nakoľko je téma zmeny klímy 

a energetiky zahrnutá v školských osnovách a vo vyučovacej praxi vo vybraných okresoch. 

Podľa ich zistení „štandardy Inovovaných štátnych vzdelávacích programov aj dostupné 

učebnice schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre I. stupeň 

základných škôl úplne obchádzajú tému zmeny klímy a základné súvislosti medzi konkrétnym 

a aktuálnym spoločenským rozvojom a globálnym otepľovaním.“ Aj na II. stupni základných 

škôl je pokrytie týchto tém „alarmujúco nedostatočné.“ Síce sa stredoškoláci v rámci IŠVP 

stretávajú s týmito témami o niečo častejšie, Priatelia Zeme - CEPA vyzdvihujú limitované 

vysvetlenie tém v širších a priamych súvislostiach s každodenným životom žiakov.  

 

Na neaktuálne a nevyvážené pokrytie súčasných environmentálnych výziev v rámci 

formálneho vzdelávania upozorňujú napríklad aj závery z Národnej konferencie 

environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety z roku 2018, Slovenská agentúra životného 



 
 

 6 

prostredia (2020), či analytické útvary ministerstiev životného prostredia a školstva v ich 

rozsiahlej analýze formálneho environmentálneho vzdelávania na Slovensku (IEP&IVP, 2021).    

 

Inštitút environmentálnej politiky a Inštitút vzdelávacej politiky (2021) vysvetľujú, 

že „predmetové výkonové štandardy sú častejšie zamerané na opis, zhodnotenie, 

znázornenie či identifikáciu. V menšej miere sa uplatňujú postupy analýzy, diskusie, 

porovnania alebo argumentácie.“  Analýza súčasného stavu environmentálnej výchovy 

poukazuje tiež na to, že „tematické zameranie je najmä ekologické a v menšej miere 

globálne.“ Dôraz sa kladie  predovšetkým na poznávanie a ochranu životného prostredia. 

Zmena klímy je síce súčasťou predmetu stredoškolskej geografie, „ale iba ako vedľajšia časť 

výučby klimatotvorných činiteľov a pásiem“ (IEP & IVP, 2021).  

 

Podpora vzdelávania o zmene klímy je už dlhodobo súčasťou medzinárodných 
stratégií 
Úloha vzdelávania o zmene klímy bola vyzdvihovaná už v roku 1992 v Rámcovom dohovore 

OSN o zmene klímy, ktorého zmluvnou stranou je aj Slovensko. Podľa neho sa má podporovať 

realizácia vzdelávacích programov a osveta verejnosti o zmene klímy spolu s podporou účasti 

verejnosti na riešení tejto výzvy. Krajiny boli opätovne prizvané k podpore klimatického 

vzdelávania v roku 2015 prostredníctvom Parížskej dohody o zmene klímy a Agendy 2030, 

známou tiež ako Ciele udržateľného rozvoja.  

 

Klimatické vzdelávanie nájde oporu aj v slovenských strategických dokumentoch. Jednou 

z vízií Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 je zabezpečiť, 

aby každý, kto sa vzdeláva bol vybavený vedomosťami a zručnosťami, ktoré sú potrebné 

pre presadzovanie udržateľného rozvoja.  

 

Aké sú zahraničné skúsenosti s klimatickým vzdelávaním? 

Schopnosť podieľať sa na ovplyvňovaní a budovaní udržateľnej budúcnosti je jednou 

z kľúčových kompetencií, ktoré sa rozvíjajú vo fínskom kurikule. V rámci neho sa tiež kladie 

veľký dôraz na tzv. eko-sociálne vedomosti, ktoré skúmajú, ako vytvoriť udržateľný vzťah 

medzi spoločnosťou, hospodárstvom a prírodnými ekosystémami. Tieto hodnoty by mali byť 

zohľadňované v každom predmete fínskeho vzdelávacieho programu, predovšetkým však 

v spoločenských, prírodovedných predmetoch a etike. Momentálne Fínsko rozvíja nový model 

vzdelávania, podľa ktorého by sa téma zmeny klímy mohla rozvíjať v každom predmete (Cord, 

2019. 

 

V americkom štáte New Jersey platia od leta 2020 nové vzdelávacie štandardy, ktoré sa 

venujú zmene klímy naprieč všetkými tematickým celkami štátneho vzdelávacieho programu 

(State of New Jersey: Department of Education, 2020). Od januára 2020 má každá škola na 

Novom Zélande možnosť realizovať dobrovoľný vzdelávací program o zmene klímy, 

klimatickom aktivizme a klimatickej úzkosti pre žiakov vo veku 11-15 rokov. Vzdelávacie 
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materiály pripravili novozélandské ministerstvá spoločne s vedúcimi vedecko-výskumnými 

inštitúciami (Graham-McLay, 2020).  
 

V susednej Českej republike pripravuje medziodborová pracovná skupina vedeckými 

výskumami podložené odporúčania pre rozvoj klimatického vzdelávania (nielen) pre české 

školy.  Tento počin vychádza z iniciatívy Ministerstva životného prostredia Českej republiky.  

O PRIESKUME 
 

Dotazníkový prieskum sa realizoval v rámci projektu "Enhancing Climate Innovation Mindset 

in the Education System of CEE", financovaný EIT Climate KIC (Európsky inštitút pre inovácie 

a technológie v oblasti zmeny klímy). Projekt je zameraný na mapovanie a rozvoj 

environmentálneho vzdelávania v krajinách V4, so špecifickým zreteľom na vzdelávanie 

o zmene klímy. Koordinátorom projektu na Slovensku je Technická univerzita v Košiciach. 

Hlavným cieľom projektu je zistiť hlavné bariéry a limity environmentálneho vzdelávania 

v spolupráci s učiteľmi, expertmi, zástupcami verejnej správy a mimovládnymi organizáciami. 

 

Metodológia 
Prieskum sa realizoval od 4.12.2020 do 31.1.2021. Oslovovali sme základné školy, špeciálne 

základné školy, stredné školy, špeciálne stredné školy, stredné odborné školy, gymnáziá, 

konzervatóriá a školy pri zdravotníckych zariadeniach. Kontakty na tieto školy sme získali 

z registra škôl a školských zariadení za školský rok 2020/2021, ktoré zverejňuje Centrum 

Vedecko-Technických Informácií SR. Školy boli prvýkrát oslovené e-mailom dňa 4.12.2021, 

prostredníctvom online služby MailChimp, ktorá umožňuje hromadné zaslanie e-mailov. 

Pripomienky k vyplneniu dotazníka sme odoslali dvakrát, 15.12.2021 a 25.1. 2021. Dotazník 

bol vytvorený a vyplňovaný v aplikácii Typeform. Do uzávierky prieskumu sme získali 

553 odpovedí.  

 

Spracovanie dát a analýza 

Do analýzy sme zahrnuli verejné základné školy (236 učiteľov) a verejné stredné školy (240 

učiteľov), bez špeciálnych škôl, súkromných škôl a cirkevných škôl a to z nasledovných 

dôvodov: 

• Respondentov zo súkromných a cirkevných škôl bolo veľmi málo (dovedna 18 resp. 

8) a vo viacerých krajoch chýbali úplne. 

• Respondentov zo špeciálnych základných a špeciálnych stredných škôl bolo veľmi 

málo (dovedna 29 resp. 7) a vo viacerých krajoch chýbali úplne.  

Pre vypočítanie priemerných hodnôt pre verejné základné školy a verejné stredné školy 

(stredné odborné školy a gymnáziá), sme dáta vážili na základe údajov získaných 

zo štatistických ročeniek Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, 

v ktorých sa uvádza počet učiteľov pre všetky typy škôl v každom kraji. Vážením dát sa 

docielilo zosúladenie proporčného zastúpenia jednotlivých buniek respondentov v tomto 
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prieskume s proporčným zastúpením týchto buniek v celkovej populácii (kde bunkou sa 

rozumie napr. "učitelia základných škôl v Trnavskom kraji"). Výsledkom je, že respondenti 

z buniek, ktoré mali väčšie percentuálne zastúpenie v tomto prieskume než v celkovej 

populácii, dostali menšiu váhu a naopak, respondenti z buniek, ktoré mali menšie 

percentuálne zastúpenie v tomto prieskume než je tomu v celkovej populácii dostali väčšiu 

váhu. 

• Váženie pre počty učiteľov základných škôl v tomto prieskume prebehlo na základe 

celkových počtov učiteľov základných škôl v jednotlivých krajoch. 

• Váženie pre učiteľov stredných škôl prebehlo kombinovane na základe počtu učiteľov 

v jednotlivých typoch stredných škôl v rámci kraja (stredné odborné školy a 

gymnáziá) a následne na základe počtu stredoškolských učiteľov v jednotlivých 

krajoch.  
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Doplňujúce informácie o respondentoch 
 

KRAJ Učitelia ZŠ Učitelia SŠ 

Bratislavský kraj 14 57 

Trnavský kraj 23 13 

Trenčiansky kraj 33 11 

Nitriansky kraj 38 10 

Žilinský kraj 23 14 

Banskobystrický kraj 19 16 

Prešovský kraj 40 22 

Košický kraj 46 97 

Spolu 236 240 

PRIEMERNÝ VEK 45 48 

% ZASTÚPENIE ŽIEN 88% 86% 

KOORDINÁTOR EVVO 32% 30% 

PEDAGOGICKÁ PRAX   

0-1 3% 2% 

2-3 9% 3% 

4-5 4% 3% 

6-10 5% 8% 

11-15 10% 12% 

16-20 14% 20% 

viac ako 20 55% 54% 

AKÉ PREDMETY UČIA?   

Predmety 1. stupňa 36% 0% 

Profesijné predmety 0% 16% 

Biológia 31% 17% 

Chémia 17% 11% 

Podnikanie 0% 3% 

Cudzí jazyk 15% 20% 

Slovenský jazyk 6% 7% 

Technické práce 8% 1% 

Geografia 13% 9% 

Informatika 10% 12% 

Matematika 15% 17% 

Fyzika 10% 6% 

Hudobná výchova 4% 1% 

Výtvarná výchova 9% 2% 

Telesná výchova 8% 6% 

Dejepis 6% 5% 

Etika 5% 1% 

Náboženstvo 2% 1% 

Mimoškolské aktivity 10% 5% 
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ZHRNUTIE VÝSLEDKOV PRIESKUMU 
 
Pri interpretácii výsledkov je potrebné brať do úvahy, že mohla prebehnúť samoselekcia 
respondentov na základe záujmu o tému. 32% respondentov zo základných škôl a  30% 
respondentov zo stredných škôl pôsobí ako environmentálny/a koordinátor/ka, čiže sa u nich 
dá predpokladať väčší prehľad o téme a angažovanosť v nej. Zistenia prieskumu tak nemusia 
odrážať názory učiteľov a učiteliek všetkých predmetov.  
 

Ako vnímajú učitelia súčasné výzvy? 

Podľa učiteľov základných škôl (ďalej len „ZŠ“) a stredných škôl (ďalej len SŠ) je najzávažnejšou 

globálnou výzvou zmena klímy (60% ZŠ a 52% SŠ), no lokálne ju považuje za najzávažnejšiu 

výzvu 28% učiteľov ZŠ a 21% učiteľov SŠ. V Slovenskom kontexte sa javí ako závažnejšie riešiť 

oživenie ekonomiky po pandémii (45% ZŠ a 55% SŠ) či korupciu (40% ZŠ a SŠ).  

 

Učitelia majú dobrý prehľad základných faktov o zmene klímy, väčšina súhlasí s tvrdeniami, že 

ľuďmi zapríčinená zmena klímy práve prebieha (84% ZŠ a 72% SŠ), alebo že ľudská činnosť, 

predovšetkým emisie skleníkových plynov, sú hlavnou príčinou globálneho otepľovania (80% 

ZŠ a 77% SŠ). Učitelia si uvedomujú serióznosť súčasných výziev. Až 79% učiteľov ZŠ a 66% 

učiteľov SŠ je znepokojených budúcnosťou ľudstva, 63% učiteľov ZŠ a 57% učiteľov SŠ sa 

obáva vývoja v životnom prostredí. Približne polovica učiteľov súhlasí, že environmentálne 

problémy majú priamy vplyv na ich každodenný život, napríklad, ako znečistenie vzduchu 

ovplyvní ich pľúca. 

 

Výsledky prieskumu poukazujú aj na to, nakoľko sa učitelia venujú vybraným aspektom 

udržateľného životného štýlu vo svojom osobnom živote.  Väčšina opýtaných učiteľov triedi 

svoj odpad (94% ZŠ a 97% SŠ), kupuje miestne výrobky (71% ZŠ a 69% SŠ), vyhýba sa 

jednorazovým plastom (63% ZŠ a 73% SŠ), rozpráva sa s okolím o otázkach životného 

prostredia (53% ZŠ a 58% SŠ), alebo znižuje svoju spotrebu energie (52% ZŠ a 57% SŠ). 

Environmentálne-priaznivé správanie učiteľov je dôležité, nakoľko 71% učiteľov ZŠ a 58 % 

učiteľov SŠ ukazuje žiakom svoje ekologické správanie, aby sa učili pozorovaním. Pozitívnou 

správou je, že 79% učiteľov ZŠ a 78% učiteľov SŠ súhlasí, že môžu svojou profesiou zohrať 

dôležitú úlohu pre ochranu životného prostredia v Slovenskej republike. 

 

Ako vzdelávajú učitelia o environmentálnych témach? 
Učitelia ZŠ sa environmentálnym témam venujú aktívnejšie než ich kolegovia na SŠ. 69 % 

učiteľov ZŠ sa nimi v rámci vyučovania zaoberá minimálne raz do týždňa v porovnaní s 51% 

učiteľov SŠ. Environmentálnymi témami sa učitelia zaoberajú aj mimo vyučovania, v rámci 

školského klubu detí alebo vedú mimoškolské krúžky (47% ZŠ a 21% SŠ).  

 

Najčastejšie sa vo vyučovaní venujú téme narastajúceho množstva odpadov (72% ZŠ a 54% 

SŠ) a ochrane životného prostredia vo všeobecnosti (67% ZŠ a 54% SŠ).  Zmene klímy sa 

najčastejšie venuje 20% učiteľov ZŠ a 25% učiteľov SŠ.  Najmenej zastúpenými témami sú 
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strata biodiverzity (11% ZŠ a SŠ), environmentálny aktivizmus (9% ZŠ a 15% SŠ), udržateľný 

rozvoj (7% ZŠ a 9% SŠ) a degradácia pôdy (5% ZŠ a 8% SŠ).  

 

32% učiteľov ZŠ a 23% učiteľov SŠ aspoň raz do týždňa využíva príklady a zadáva úlohy, ktoré 

zvyšujú povedomie o zmene klímy. Minimálne raz za týždeň zadáva 20% učiteľov ZŠ 17% 

učiteľov SŠ úlohy, ktoré sa venujú klimatickým inováciám, adaptácii na zmenu klímy (15% ZŠ 

a 10% SŠ) resp. mitigácii zmeny klímy (13% ZŠ a 14% SŠ). 15% učiteľov ZŠ a 15% učiteľov SŠ 

indikovalo, že minimálne raz za týždeň pomáhajú svojim žiakom stať sa klimatickými 

inovátormi, t. j. aby aktívne tvorili alebo vylepšovali produkty a služby, ktoré zmierňujú 

nepriaznivé vplyvy klimatickej zmeny.  

 

Učitelia sa prioritne venujú rozvoju úcty k životu a prírode (91% učiteľov ZŠ a SŠ) ako aj rozvoju 

solidarity, rovnosti a spravodlivosti (86% ZŠ a 90 SŠ). Rozvíjanie občianskej a 

environmentálnej angažovanosti považuje za svoju prioritu zhruba polovica učiteľov. 

Podstatne menej sa sústredia na to, aby sa žiaci nebáli riskovať (14% ZŠ a 17% SŠ), alebo aby 

si vedeli pripustiť neistotu (16% ZŠ a 15% SŠ). 

 

Globálne témy, akým je aj zmena klímy, učitelia približujú rôznorodými metódami, pričom 

najviac využívanou je diskusia v triede (97% ZŠ a 95% SŠ), vzdelávanie hrou (92% ZŠ a 71% SŠ), 

bádateľská výučba (83% ZŠ a 68% SŠ), tímové učenie (82% ZŠ a 79% SŠ) a projektová výučba 

(82% ZŠ a 73% SŠ). Najmenej využívanou metódou je miestne zakotvená výučba (40% ZŠ 

a 28% SŠ).   

 

Ako sa vzdelávajú učitelia v oblasti environmentálnej výchovy?  
Učitelia sa predovšetkým vzdelávajú vo svojom voľnom čase (70% ZŠ a 58% SŠ). Druhou 

najpopulárnejšou vzdelávacou aktivitou sú prezenčné kurzy organizované mimovládnymi 

organizáciami (napr. Živica, Daphne, Strom života, SOSNA a iné). 25% učiteľov ZŠ a 29% 

učiteľov SŠ indikovalo, že environmentálna výchova bola súčasťou ich univerzitného štúdia. 

16% učiteľov ZŠ a 12% učiteľov SŠ sa zúčastnilo prezenčného kurzu organizovaného verejnou 

inštitúciou (napr. SAŽP či IUVENTA). Za uplynulý rok sa 59% učiteľov SŠ a 47% učiteľov ZŠ 

zúčastnilo jedného alebo dvoch vzdelávacích programov. 31% učiteľov ZŠ a SŠ neabsolvovalo 

za uplynulý rok ani jeden vzdelávací program.  

 

Pri príprave vzdelávacích aktivít čerpajú učitelia predovšetkým zo zdrojov, ktoré získali 

z predošlých vzdelávacích aktivít (76% ZŠ a 57% SŠ), alebo sa inšpirujú tým, čo nájdu 

na sociálnych sieťach (50% ZŠ a 47 SŠ). Takmer polovica učiteľov sa pýta žiakov, akým témam, 

či aktivitám by sa chceli venovať.  

 

Škola, kolegovia, rodičia 

57% učiteľov ZŠ a 60% učiteľov SŠ súhlasí, že ich priamy nadriadený vyjadruje záujem 

o klimatické otázky. Podľa viac ako polovice učiteľov sa ich škola snaží prispôsobovať 
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a zmierňovať svoj vplyv na zmenu klímy (54% ZŠ a 61% SŠ). Podľa 41% učiteľov ZŠ a 36% 

učiteľov SŠ patrí vzdelávanie o zmene klímy medzi priority školy. 10% učiteľov ZŠ a 17% 

učiteľov SŠ indikovalo, že ich škola vyučuje samostatný predmet zameraný na zmenu klímy, 

životné prostredie a udržateľný rozvoj.  

 

Učitelia sa v rôznej miere podieľajú na zvyšovaní povedomia svojich kolegov o zmene klímy, 

21% učiteľov ZŠ a 13% učiteľov SŠ sa tým zaoberá minimálne raz za týždeň. Prieskum poukázal 

aj na kolegiálnu podporu, 39% učiteľov ZŠ a 21% učiteľov SŠ podporujú kolegovia vo 

vzdelávaní o zmene klímy aspoň raz za týždeň.  

 

Z prieskumu vyplynulo, že učitelia sa podieľajú v rôznych frekvenciách aj na zvyšovaní 

povedomia rodičov o zmene klímy (minimálne raz za týždeň 12% ZŠ a 6% SŠ; niekedy 27% ZŠ 

a 21% SŠ; zriedkavo 41% ZŠ a 43% SŠ). Približne 20% učiteľov ZŠ a SŠ sa vzdelávaním rodičov 

nezaoberá vôbec. Líšia sa aj názory o tom, nakoľko rodičia podporujú vzdelávanie o zmene 

klímy. Kým 33% učiteľov ZŠ a 32% učiteľov súhlasí s rodičovskou podporou pre tému, 23% 

učiteľov ZŠ a SŠ má opačný názor.    

 

Bariéry rozvoja klimatického vzdelávania a odporúčania pre zlepšenie systému 

Za najvýznamnejšiu prekážku rozvoja klimatického vzdelávania považujú učitelia nedostatok 

vzdelávacích príležitostí o tom, ako o zmene klímy učiť (63% ZŠ a 54% SŠ). Takmer polovica 

učiteľov vníma bariéry v nedostatku vhodných vzdelávacích materiálov a nástrojov (52% ZŠ 

a 48% SŠ) či v záväzkoch vyplývajúcich zo Štátneho vzdelávacieho programu (49% ZŠ a 47% 

SŠ). Žiadne prekážky nevníma 14% učiteľov ZŠ a 19% učiteľov SŠ. 

 

73% učiteľov ZŠ a 69% učiteľov SŠ súhlasí, že by naša vláda mala vynaložiť viac úsilia 

na podporu vzdelávania o zmene klímy. Učitelia súhlasia, že by im malo byť poskytnuté 

odborné vzdelávanie ako o zmene klímy učiť (84% učiteľov ZŠ a 78% učiteľov SŠ), alebo že by 

pre nich malo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu pripraviť viac zdrojov o zmene 

klímy (81% ZŠ a 73% SŠ). Prevažne súhlasia s tvrdeniami, že by malo byť klimatické vzdelávanie 

zahrnuté do vysokoškolskej prípravy učiteľov (79% ZŠ a 71% SŠ), alebo že by mali počas 

školského roka realizovať viac aktivít zameraných na zmenu klímy (69% ZŠ a 61% SŠ). Väčšina 

učiteľov tiež súhlasí s tým, aby bolo vzdelávanie o zmene klímy zohľadnené vo všetkých 

predmetoch Štátneho vzdelávacieho programu (66% ZŠ a 62% SŠ).  

Ak by si učitelia mohli vybrať z tém, ktorým by v rámci Štátneho vzdelávacieho programu 

alokovali viac zdrojov, vybrali by si prioritne environmentálnu výchovu (45% ZŠ a 40% SŠ). 

Druhou najviac podporenou témou by bola ochrana života a zdravia (16% ZŠ a 18% SŠ). 
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VÝSLEDKY PRIESKUMU 

 

Vnímanie globálnych a lokálnych výziev (ZŠ) 
Podľa učiteľov základných škôl sú najpálčivejšími výzvami na Slovensku oživenie ekonomiky 

po pandémií (45%), znečistenie životného prostredia, vrátanie ovzdušia (41%), korupcia (40%) 

a pandémia COVID-19. Za najzávažnejšie výzvy v globálnom meradle považujú klimatickú 

zmenu (60%) a znečistenie životného prostredia, vrátane ovzdušia (59%). Zaujímavé je, že 

zmena klímy je vnímaná ako menšia lokálna hrozba (28%).  

 

 
  

28%

59%

14%

43%

60%

21%

16%

11%

23%

18%

3%

3%

45%

41%

40%

36%

28%

27%

22%

19%

18%

17%

7%

3%

Oživenie ekonomiky po pandémii

Znečistenie, vrátane vzduchu

Korupcia

Pandémia COVID-19

Klimatická zmena

Nízka kvalita vzdelávania

Nezamestnanosť

Zvyšovanie životnej úrovne

Násilie, vrátane kyberšikanovania

Extrémistické skupiny

Ohrozenie nezávislosti štátu

Zneužívanie omamných látok

Ktoré z nasledujúcich výziev považujete za najzávažnejšie?
Prosíme, vyberte 3 možnosti

Globálne Na Slovensku
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Vnímanie globálnych a lokálnych výziev (SŠ) 
Podobne ako učitelia základných škôl vnímajú učitelia stredných škôl oživenie ekonomiky 

po pandémii (55%), pandémiu samotnú (44%) korupciu (40%) a znečistenie životného 

prostredia, vrátane ovzdušia,  za najzávažnejšie výzvy Slovenska. Klimatickú zmenu taktiež 

považujú za najzávažnejšiu globálne (52%), ale jej súvis so Slovenskom, respektíve jej relatívnu 

závažnosť pre Slovensko považujú za ešte menšiu než učitelia základných škôl (21%). 

Znečistenie životného prostredia, vrátane ovzdušia, tiež považujú za väčší problém globálne 

(51%) než lokálne (38%). 
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Prosíme, vyberte 3 možnosti

Globálne Na Slovensku
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Postoje voči environmentálnym výzvam (ZŠ) 
Učitelia základných škôl majú veľkú mieru základnej klimatickej gramotnosti. Stotožňujú sa 

s tvrdeniami, že ľuďmi zapríčinená klimatická kríza práve prebieha (84%) alebo že jej hlavnou 

príčinou je ľudská činnosť, predovšetkým emisie skleníkových plynov (80%). Vnímajú svoju 

rolu v ochrane životného prostredia (79%) a uvedomujú si, že vzdelávanie o zmene klímy môže 

podporiť rozvoj kreativity (79%). V neposlednom rade si tiež myslia, že by vláda mala vynaložiť 

viac úsilia na podporu vzdelávania o zmene klímy na školách (73%). 

 
Vyjadrite, prosíme, Váš názor na uvedené výroky o environmentálnych výzvach. 
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Postoje voči environmentálnym výzvam (SŠ) 
To, že ľuďmi zapríčinená klimatická kríza práve prebieha (72%) alebo že jej hlavnou príčinou 

sú skleníkové plyny (77%), vnímajú do veľkej miery aj opýtaní učitelia stredných škôl. Pozitívne 

vnímajú svoju vlastnú úlohu v ochrane životného prostredia (78%) a uvedomujú si, že 

vzdelávanie o zmene klímy môže podporiť rozvoj kreativity (76%). Tak ako aj učitelia 

základných škôl aj oni súhlasia, že by vláda mala vynaložiť viac úsilia na podporu vzdelávania 

o zmene klímy na školách (69%). 

 
Vyjadrite, prosíme, Váš názor na uvedené výroky o environmentálnych výzvach. 
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Environmentálne témy v rámci a mimo výuky (ZŠ a SŠ) 
Opýtaní učitelia základných škôl sa zaoberajú environmentálnymi témami v rámci vyučovana 

o niečo častejšie než respondenti zo stredných škôl (69% sa nimi zoberá minimálne raz 

do týždňa a viac, v porovnaní s 51% učiteľov stredných škôl). Tiež sú v tejto oblasti aktívnejší 

aj mimo vyučovania než stredoškolskí učitelia (34% opýtaných učiteľov základných škôl a 54% 

učiteľov stredných škôl sa nimi mimo vyučovania nezaoberá). Tí, ktorí sa mimo vyučovania 

environmentálnymi témami zaoberajú, tak robia najčastejšie raz alebo pár krát do týždňa. 

 
Ako často sa zaoberáte environmentálnymi témami v rámci vyučovania? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaoberáte sa environmentálnymi témami mimo vyučovania? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ako často sa zaoberáte environmentálnymi témami mimo vyučovania? 
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Akým environmentálnym témam sa učitelia v rámci výuky venujú? (ZŠ a SŠ) 
Z environmentálnych tém, ktorým sa učitelia základných a stredných škôl sami venujú, 

dominuje narastajúce množstvo odpadov (72% a 54%) a všeobecne ochrana životného 

prostredia (67% a 54%). Tieto témy sú viac zdôrazňované u učiteľov základných škôl. Témy, 

ktoré sú učiteľmi základných a stredných škôl adresované zriedkavejšie, sú zmena klímy (20% 

a 25%) či ďalšie súvisiace urgentné problémy ako napríklad strata biodiverzity (11% a 11%), 

degradácia pôdy (5% a 8%) či strata prírodných systémov (12% a 6%). 

 
Akým environmentálnym témam sa najčastejšie venujete? 

Prosíme, vyberte 3 možnosti 
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Ako približujú učitelia environmentálne a klimatické témy? (ZŠ) 
Respondenti zo základných škôl často modelujú ekologické správanie, aby išli príkladom (72% 

aspoň raz do týždňa a viac), učia o faktoch o zmene klímy (51% aspoň raz do týždňa a viac)  

a využívajú príklady na zvyšovanie povedomia o zmene klímy (32% aspoň raz do týždňa a viac). 

Istá časť využíva aj príklady a zadáva úlohy týkajúce sa klimatických inovácií a adaptácie 

na zmenu klímy (20% aspoň raz do týždňa a viac, 44% raz alebo párkrát do mesiaca) .  

 
 

Prosím, označte ako často sa zaoberáte nasledovnými aktivitami? 
 
 

Často (raz alebo párkrát do týždňa)    Niekedy (raz alebo párkrát do mesiaca)   Zriedkavo (raz alebo párkrát za 
rok) 
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Využívam príklady a zadávam úlohy, ktoré sa
zaoberajú mitigáciou.
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zmene klímy.
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Žiakom pomáham stať sa klimatickými
inovátormi.
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prehlbovaním ich vedomostí.

 Žiakom ukazujem moje ekologické správanie aby
sa učili pozorovaním.

Takmer denne Často Niekedy Zriedkavo Nikdy
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Ako približujú učitelia environmentálne a klimatické témy? (SŠ) 
Opýtaní stredoškolský učitelia tiež z uvedených možností  najčastejšie modelujú ekologické 

správanie na sebe (58% aspoň raz do týždňa a viac) a učia o  faktoch o zmene klímy (46% 

aspoň raz do týždňa a viac). Všeobecne sa venujú využívaniu príkladov, zadávaniu úloh či 

inému zvyšovaniu povedomia o zmene klímy v trochu menšej miere než respondenti 

zo základných škôl (22% aspoň raz do týždňa a viac).  

 
Prosím, označte ako často sa zaoberáte nasledovnými aktivitami? 

 

 
Často (raz alebo párkrát do týždňa)    Niekedy (raz alebo párkrát do mesiaca)   Zriedkavo (raz alebo párkrát za 
rok) 

 
 

 

 

0%

0%

1%

1%

1%

2%

2%

3%

6%

19%

14%

15%

5%

16%

9%

21%

19%

10%

40%

39%

29%

21%

21%

45%

44%

38%

34%

38%

33%

29%

34%

43%

43%

23%

29%

32%

33%

41%

20%

12%

23%

20%

31%

14%

18%

7%

12%

9%

1%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Využívam príklady a zadávam úlohy, ktoré sa
zaoberajú mitigáciou.

Žiakom pomáham stať sa klimatickými
inovátormi.

Prispievam ku zvyšovaniu povedomia rodičov  o
zmene klímy.

Využívam príklady a zadávam žiakom úlohy, ktoré
sa zaoberajú klimatickými inováciami.

Využívam príklady a zadávam úlohy, ktoré sa
zaoberajú adaptáciou.

Využívam príklady a zadávam úlohy, ktoré
zvyšujú povedomie o zmene klímy.

Kolegovia ma podporujú vo vzdelávaní o zmene
klímy.

Prispievam ku zvyšovaniu povedomia kolegov o
zmene klímy.

Zvyšujem povedomie žiakov o zmene klímy
prehlbovaním ich vedomostí.

 Žiakom ukazujem moje ekologické správanie aby
sa učili pozorovaním.

Takmer denne Často Niekedy Zriedkavo Nikdy



 
 

 21 

Metódy výuky o globálnych témach (ZŠ a SŠ) 
Pre učiteľov stredných aj základných škôl bola diskusia v triede najčastejšie volenou metódou 

na priblíženie globálnych problémov (97% a 95%). Učitelia základných škôl využívali taktiež 

vzdelávanie hrou (92%), bádateľskú výučbu (83%), tímové učenie (82%), projektovú (82%), 

diferencovanú (77%), priamu (76%) či outdoorovú (75%) výučbu. Učitelia stredných škôl  viac 

volili prezentácie o globálnych výzvach (63%) a obrátenú výučbu (64%). Najmenej využívanou 

metódou je miestne-zakotvená výučba.  

 
Využili ste v posledných dvoch školských rokoch niektorú z nasledujúcich metód pre 

priblíženie globálnych tém (napr. zmeny klímy)? 

 

28.1%

40.0%

63.1%

64.1%

44.7%

46.8%

36.6%

48.9%

31.0%

60.1%

43.6%

71.6%

65.4%

72.7%

79.0%

68.3%

71.0%

95.4%

39.8%

39.8%

52.7%

55.7%

56.1%

56.9%

57.6%

60.2%

62.0%

66.9%

75.5%

76.1%

76.7%

81.8%

82.1%

83.0%

92.1%

97.2%

Miestne-zakotvená výučba

Personalizovaná výučba

Prezentácia o globálnych výzvach

Obrátená výučba

Iné nástroje, ktorých cieľom je rozvoj kreativity
žiakov

Spolupráca s environmentálnymi organizáciami

Kinestetické učenie

Prednášky hostí

Využitie predpripravených pracovných listov

Exkurzie

Outdoorová výučba

Priama výučba

Diferencovaná výučba

Projektová výučba

Tímové učenie

Bádateľská výučba

Vzdelávanie hrou

Diskusia v triede

Učitelia ZŠ Učitelia SŠ
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76%

50%

48%

42%

41%

33%

27%

22%

22%

18%

16%

57%

47%

48%

24%

21%

20%

31%

17%

25%

23%

9%

Používam zdroje, ktoré som získal/a z predošlých
vzdelávacích aktivít

Inšpirujem sa tým, čo nájdem na sociálnych sieťach

Pýtam sa žiakov, akým témam, či aktivitám by sa
chceli venovať

Riadim sa pedagogicko-odbornými pokynmi
Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR

Spolupracujem s neziskovou organizáciou (napr.
Živica, Daphne, Strom života, SOSNA a iné)

Sledujem webináre

Využívam slovenské internetové stránky (napr.
EWOBOX)

Spolupracujem s verejnou inštitúciou (napr.
Slovenská agentúra životného prostredia, IUEVENTA

a pod.)

Čítam akademickú literatúru (napr. vedecké
časopisy)

Inšpirujem sa zahraničnými internetovými stránkami
(napr. UNESCO)

Využívam zdroje, ktoré som získala na konferenciách
(napr. na ŠIŠKE)

Učitelia základných škôl Učitelia stredných škôl

Z akých zdrojov čerpajú učitelia pri príprave aktivít? (ZŠ a SŠ) 
Respondenti zo základných aj stredných škôl pri príprave environmentálnych aktivít 

najčastejšie čerpajú zo zdrojov, ktoré získali z predošlých vzdelávacích aktivít (76% a 57%), 

inšpirujú sa materiálmi na sociálnych sieťach (50% a 47%) alebo sa pýtajú žiakov, akým témam 

by sa chceli venovať (48% a 48%). 

 

Z akých zdrojov čerpáte pri príprave environmentálnych aktivít? 
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70%

35%

26%

25%

19%

16%

14%

58%

23%

8%

29%

5%

12%

19%

31%

59%

8%

2%

Učitelia stredných škôl

Ani jedného 1-2 3-4 Viac ako 5

Ako sa učitelia v oblasti environmentálnej výchovy vzdelávajú? (ZŠ a SŠ) 
Veľká časť učiteľov sa v oblasti environmentálnej výchovy vzdeláva vo svojom voľnom čase 

(70% učiteľov základných a 58% učiteľov stredných škôl). Za zmienku stojí aj účasť 

na prezenčných kurzoch neziskových organizácií (35% a 23%). Vo všeobecnosti sú učitelia 

základných škôl o niečo aktívnejší v nadobúdaní nových poznatkov a zručností 

v environmentálnej výchove. Taktiež sa zúčastňujú takýchto programov s o niečo vyššou 

frekvenciou. 

 
Zúčastnili ste sa vzdelávacieho programu v oblasti environmentálnej výchovy? 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Koľkých vzdelávacích programov v oblasti environmentálnej výchovy  
ste sa za minulý rok zúčastnili? 

 

  

Vzdelávam sa sám/a, vo svojom voľnom čase 

Zúčastnil/a som sa prezenčného kurzu environmentálnej výchovy, ktorú 
organizovala nezisková organizácia (napr. Živica, Daphne, Strom života, 

SOSNA a pod.) 

Zúčastnil/a som sa online kurzu v oblasti environmentálnej výchovy 

Environmentálna výchova bola súčasťou môjho univerzitného štúdia 

Zúčastnil/a som sa konferencií na túto tému (napr. ŠIŠKA) 

Zúčastnil/a som sa prezenčného kurzu environmentálnej výchovy, ktorú 
organizovala verejná inštitúcia (napr. Slovenská agentúra životného 

prostredia, IUVENTA a pod.) 

Neabsolvoval/a som vzdelávanie v tejto oblasti 

31%

47%

16%

6%

Učitelia základných škôl

Ani jedného 1-2 3-4 Viac ako 5
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17.6%

8.1%

2.4%

1.5%

1.8%

6.3%

3.3%

1.5%

1.0%

7.6%

3.1%

4.7%

7.7%

3.0%

21.3%

4.4%

5.2%

68.80%

50.4%

6.60%

12.90%

37.30%

42.80%

27%

29.50%

32.50%

43%

32.20%

43.50%

53.10%

39.30%

62.50%

44%

31.50%

13.6%

41.5%

90.9%

85.6%

60.9%

50.9%

69.7%

69.0%

66.5%

49.4%

64.7%

51.8%

39.3%

57.7%

16.2%

51.7%

63.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%100.0%

Nebáť sa riskovať

Dlhodobý prístup (odmeny nemusia prísť hneď)

Úcta k životu, prírode a k dôstojnosti

Solidarita, tolerancia, rovnosť a spravodlivosť

Kritická reflexia o sociálnych a environmentálnych
otázkach

Environmentálna a občianska angažovanosť

Trpezlivosť a vytrvalosť

Šetrnosť a hospodárnosť

Kritické myslenie

Zvedavosť

Cieľavedomosť

Otvorená myseľ, nepredpojatosť

Odolnosť voči predsudkom

Sebadisciplína a nezávislosť

Pripustenie si neistoty

Odolnosť a zdolávanie komplikácií

Prijať odmietnutie a učiť sa z vlastných chýb

Nie je to moja priorita Je to dôležité, ale nesústreďujem sa na to Je to moja priorita

Akým zručnostiam a postojom pripisujú učitelia dôležitosť? (ZŠ) 
Opýtaní učitelia základných škôl považujú z uvedených možností za najdôležitejšie rozvíjať 

u žiakov úctu k životu, prírode a vo všeobecnosti k dôstojnosti (91%) a zmysel pre solidaritu, 

toleranciu, rovnosť a spravodlivosť (86%). Naopak, schopnosť nebáť sa riskovať (14%) 

a schopnosť pripustiť si neistotu (16%) sú na úplnom chvoste ich priorít. Environmentálnu 

a občiansku angažovanosť za prioritu považuje 51% opýtaných. 

 
 

Ako dôležité je pre Vás venovať sa rozvoju nasledujúcich zručností žiakov? 
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20.4%

10.0%

2.5%

1.7%

2.0%

3.9%

4.1%

1.3%

4.2%

6.1%

3.1%

6.4%

10.3%

0.4%

25.2%

2.2%

0.8%

62.40%

57%

6.30%

9.10%

35.60%

49.60%

21.20%

25.50%

32.30%

62.10%

32.60%

36.90%

53.70%

43.90%

60.20%

53.10%

40.50%

17.2%

33.0%

91.1%

89.2%

62.4%

46.4%

74.8%

73.2%

63.6%

31.8%

64.3%

56.7%

36.0%

55.7%

14.6%

44.7%

58.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

Nebáť sa riskovať

Dlhodobý prístup (odmeny nemusia prísť hneď)

Úcta k životu, prírode a k dôstojnosti

Solidarita, tolerancia, rovnosť a spravodlivosť

Kritická reflexia o sociálnych a environmentálnych
otázkach

Environmentálna a občianska angažovanosť

Trpezlivosť a vytrvalosť

Šetrnosť a hospodárnosť

Kritické myslenie

Zvedavosť

Cieľavedomosť

Otvorená myseľ, nepredpojatosť

Odolnosť voči predsudkom

Sebadisciplína a nezávislosť

Pripustenie si neistoty

Odolnosť a zdolávanie komplikácií

Prijať odmietnutie a učiť sa z vlastných chýb

Nie je to moja priorita Je to dôležité, ale nesústreďujem sa na to Je to moja priorita

Akým zručnostiam a postojom pripisujú učitelia dôležitosť? (SŠ) 
Odpovede učiteľov SŠ korešpondujú s odpoveďami ich kolegov na ZŠ; najviac z nich považuje 

za prioritu úctu k životu, prírode a vo všeobecnosti k dôstojnosti (91%), a zmysel pre solidaritu, 

toleranciu, rovnosť a spravodlivosť (89%). Taktiež schopnosť nebáť sa riskovať (17%) a 

schopnosť pripustiť si neistotu (15%) nie sú pre nich vôbec prioritou. Environmentálnu a 

občiansku angažovanosť za prioritu považuje takmer polovica opýtaných (46%). 

 
Ako dôležité je pre Vás venovať sa rozvoju nasledujúcich zručností žiakov? 
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Pro-environmentálne správanie učiteľov (ZŠ a SŠ) 
Čo sa týka individuálneho udržateľného správania sa učiteľov za posledný polrok, tak 

u všetkých učiteľov základných aj stredných škôl je najčastejšie triedenie väčšiny odpadu (92% 

a 94%), vyhýbanie sa plastovému tovaru na jedno použitie (73% a 63%) a kupovanie miestnych 

výrobkov (70% a 71%). Viac než polovica sa tiež s inými rozprávala o otázkach životného 

prostredia (59% a 53%) a znížili svoju spotrebu energie (54% a 52%). Účasť na demonštráciách 

či podpisovanie petícií sú u opýtaných učiteľov stredných a základných škôl zriedkavé (13% 

a 8%). 

 
Urobili ste v priebehu posledných šiestich mesiacov niektorú z nasledujúcich vecí? 

 
  

4.2%

25.6%

26.9%

42.8%

41.3%

50.8%

46.9%

52.6%

47.7%

57.4%

58.0%

72.6%

69.2%

97.3%

7.9%

25.0%

27.6%

36.1%

37.8%

38.3%

45.2%

47.0%

50.1%

51.7%

53.2%

63.2%

71.3%

94.2%

Zúčastnili ste sa na demonštrácii, alebo ste
podpísali petíciu s environmentálnou tematikou

Kúpili ste produkty z druhej ruky

Zmenili ste Vaše stravovanie na udržateľnejšie
potraviny

Vyhýbali ste sa nadmerne zabaleným výrobkom

Kúpili ste výrobky označené environmentálnou
značkou

Znížili ste svoju spotrebu vody

Zvolili ste ekologickejší spôsob dopravy

Menej ste používali svoje auto tým, že ste sa
vyhýbali nepotrebným cestám

Opravili ste produkt namiesto toho, aby ste ho
vymenili za nový

Znížili ste svoju spotrebu energie

Rozprávali ste sa s inými o otázkach životného
prostredia

Vyhýbali ste sa plastovému tovaru na jedno
použitie

Kúpili ste miestne výrobky

Triedili ste väčšinu vášho odpadu

Učitelia ZŠ Učitelia SŠ
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Environmentálne otázky na úrovni školy (ZŠ) 
Viac než polovica opýtaných učiteľov základných škôl má dojem, že ich nadriadený vyjadruje 

záujem o klimatické otázky (57%) a že ich škola sa snaží prispôsobovať sa zmene klímy (54%). 

41% si myslí, že na ich škole patrí vzdelávanie o zmene klímy medzi priority, len 10% učí 

na školách, kde je samostatný predmet zameraný na zmenu klímy, životné prostredie 

a udržateľný rozvoj.  

 
Nakoľko súhlasíte s nasledovnými výrokmi? 

 
 
  

78.8%

23.0%

25.0%

18.1%

24.1%

23.5%

37.6%

20.2%

12.4%

13.5%

11.40%

44.20%

38%

41%

34.90%

34.40%

21.30%

36.70%

33.60%

29.70%

9.8%

32.7%

37.0%

40.9%

41.0%

42.0%

42.0%

43.1%

53.9%

56.8%

Moja škola vyučuje samostatný  predmet zameraný
na zmenu klímy, životné prostredie a udržateľný

rozvoj.

Rodičia našich žiakov podporujú aktivity spojené so
zmenou klímy.

Environmentálne výzvy sú odrzkadlené v
strategických cieľoch mojej školy.

Administratívnym zamestnancom mojej školy záleží
na udržateľnom rozvoji.

V mojej škole patrí vzdelávanie o zmene klímy
medzi priority.

Spolupracujeme s environmentálnymi
organizáciami.

Moja škola sa v tomto roku zúčastnila programov,
ktoré riešia zmenu klímy.

Téma zmeny klímy je vhodne odzrkadlená v našom
ŠkVP.

Moja škola sa snaží prispôsobovať sa a zmierňovať
svoj vplyv na zmenu klímy.

Môj priamy nadriadený vyjadruje záujem o
klimatické otázky.

Učite nesúhlasím/ nesúhlasím Neviem posúdiť Určite súhlasím/súhlasím
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71.9%

23.3%

18.2%

23.6%

41.7%

23.0%

14.3%

12.7%

12.5%

8.2%

11.60%

54.90%

46.00%

39.10%

20.40%

36.70%

40.50%

39.50%

27.30%

30.70%

16.5%

31.9%

35.7%

37.3%

37.9%

40.4%

45.2%

47.8%

60.3%

61.1%

Moja škola vyučuje samostatný  predmet zameraný
na zmenu klímy, životné prostredie a udržateľný

rozvoj.

Rodičia našich žiakov podporujú aktivity spojené so
zmenou klímy.

V mojej škole patrí vzdelávanie o zmene klímy
medzi priority.

Environmentálne výzvy sú odrzkadlené v
strategických cieľoch mojej školy.

Moja škola sa v tomto roku zúčastnila programov,
ktoré riešia zmenu klímy.

Spolupracujeme s environmentálnymi
organizáciami.

Téma zmeny klímy je vhodne odzrkadlená v našom
ŠkVP.

Administratívnym zamestnancom mojej školy záleží
na udržateľnom rozvoji.

Môj priamy nadriadený vyjadruje záujem o
klimatické otázky.

Moja škola sa snaží prispôsobovať sa a zmierňovať
svoj vplyv na zmenu klímy.

Učite nesúhlasím/ nesúhlasím Neviem posúdiť Určite súhlasím/súhlasím

Environmentálne otázky na úrovni školy (SŠ) 
61% opýtaných stredoškolských učiteľov sa domnieva, že ich škola sa snaží prispôsobovať 

sa zmene klímy. 60% má nadriadeného, ktorý vyjadruje záujem o klimatické otázky, 48% 

si myslí, že administratívnym zamestnancom ich školy záleží na udržateľnom rozvoji. 

Samostatný predmet zameraný na zmenu klímy, životné prostredie a udržateľný rozvoj má 

na svojej škole 16% z opýtaných učiteľov stredných škôl.  

 

Nakoľko súhlasíte s nasledovnými výrokmi? 
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1.4%

2.5%

2.7%

9.1%

6.6%

6.3%

10.4%

19.7%

14.5%

25.4%

1.2%

1.4%

4.2%

6.4%

7.1%

7.4%

10.8%

14.7%

15.5%

30.5%

Dopravná výchova

Sexuálna výchova

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti

Regionálna výchova a tradičná ľudová…

Mediálna gramotnosť

Multikultúrna výchova

Osobný a sociálny rozvoj

Ochrana života a zdravia

Finančná gramotnosť

Environmentálna výchova

Ktorej prierezovej téme by venovali učitelia viac zdrojov? (ZŠ a SŠ) 
Pri otázke akej téme by v rámci Štátneho vzdelávacieho programu alokovali viac zdrojov, 

si 40% učiteľov základných a 45% učiteľov stredných škôl vybralo environmentálnu výchovu. 

Za ňou nasleduje téma ochrany života a zdravia (16% a 18%). Pri otázke čo by bolo ich druhou 

voľbou, si 30,5 % učiteľov stredných a 25,4% učiteľov základných vybralo environmentálnu 

výchovu.  

 

Ak by ste mohli zlepšiť ŠVP, ktorej z nasledujúcich tém by ste venovali najviac zdrojov? 

Vyberte 1 možnosť 

 
Ktorá by bola vaša druhá voľba? 

Vyberte 1 možnosť 
 

  

0.3%

2.0%

4.4%

6.5%

5.5%

6.3%

8.1%

7.1%

17.6%

40.4%

2.2%

2.6%

2.7%

3.3%

4.0%

4.8%

7.7%

9.1%

15.8%

45.0%

Dopravná výchova

Sexuálna výchova

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti

Multikultúrna výchova

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

Mediálna gramotnosť

Finančná gramotnosť

Osobný a sociálny rozvoj

Ochrana života a zdravia

Environmentálna výchova

Učitelia ZŠ Učitelia SŠ
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Bariéry v rozvoji klimatického vzdelávania (ZŠ a SŠ) 
Za najväčšie bariéry rozvoja vzdelávania o zmene klímy považujú učitelia základných 

a stredných škôl nedostatok vzdelávacích príležitostí (63% a 54%), nedostatok vhodných 

vzdelávacích materiálov a nástrojov (52% a 48%) a tak isto aj záväzky vyplývajúce zo Štátneho 

vzdelávacieho programu (47% a 49%). Len 14% učiteľov základných škôl a 19% 

stredoškolských učiteľov nevníma žiadne prekážky. 

 
Čo podľa Vás bráni rozvoju vzdelávania o zmene klímy? 

Prosíme, zvoľte 3 hlavné prekážky 

 
 
  

63.0%

36.4%

23.6%

51.5%

28.0%

47.4%

30.8%

14.0%

54.1%

40.3%

24.0%

48.0%

31.0%

49.1%

30.9%

19.3%

Nedostatok vzdelávacích príležitostí o tom, ako o
zmene klímy vzdelávať

Učitelia sa touto témou nezaoberajú

Riaditelia nemotivujú učiteľov k tomu, aby sa o
tejto téme vzdelávali

Nedostatok vhodných vzdelávacích materiálov a
nástrojov

Vzdelávanie o zmene klímy je vnímané politicky

Záväzky vyplývajúce zo Štátneho vzdelávacieho
programu

Rodičia vo všeobecnosti túto tému nepodporujú

Nevnímam žiadne prekážky

Stredné školy Základné školy
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28.2%

14.3%

15.9%

5.7%

7.4%

10.6%

3.6%

2.9%

3.6%

3.3%

3.3%

33.40%

45.70%

25.90%

31.90%

27.60%

23.90%

27.30%

22.20%

17.70%

16.20%

12.90%

38.4%

40.0%

58.3%

62.4%

65.1%

65.5%

69.2%

74.9%

78.6%

80.5%

83.8%

Vzdelávanie o zmene klímy by malo byť realizované v
rámci mimoškolského programu.

Vzdelávanie o zmene klímy a rozvoj kreativity sú dve
spojité priority (jedna sa nemôže realizovať na úkor…

Štátny vzdelávací program by mal obsahovať osobitný
predmet venujúci sa klimatickým otázkam.

Hodiny by mali byť účelne pripravované tak, aby
zohľadňovali environmentálne výzvy a zmenu klímy.

Environmentálne aktivity by mali byť zahrnuté do
osnov každého predmetu.

Vzdelávanie o zmene klímy by malo byť zohľadnené
vo všetkých predmetoch Štátneho vzdelávacieho…

Učitelia by mali počas školského roka realizovať viac
aktivít či modulov zameraných na zmenu klímy.

Rozvoj kreativity by mal byť zohľadnený vo všetkých
predmetoch v štátnom vzdelávacom programe.

Vzdelávanie o zmene klímy by malo byť zahrnuté  do
vysokoškolskej prípravy učiteľov.

Ministerstvo školstva by malo pre učiteľov pripraviť
viac zdrojov o zmene klímy.

Učiteľom by malo byť poskytnuté odborné
vzdelávanie o tom, ako o zmene klímy učiť.

Určite nesúhlasím/nesúhlasím Neviem posúdiť Určite súhlasím/súhlasím

Ako by učitelia rozvíjali vzdelávanie o zmene klímy? (ZŠ) 
Čo s týka rozvoja vzdelávania o zmene klímy, 83% učiteľov základných škôl súhlasí, že by 

učiteľom malo byť poskytnuté odborné vzdelávanie o tom, ako o zmene klímy učiť a že by pre 

nich malo ministerstvo školstva pripraviť viac zdrojov o zmene klímy (81%) alebo že 

vzdelávanie o zmene klímy by malo byť súčasťou ich vysokoškolskej prípravy (79%). Iba 38% 

opýtaných učiteľov základných škôl súhlasí, že by vzdelávanie o zmene klímy malo byť 

realizované v rámci mimoškolského programu (38%). 

 
Súhlasíte s nasledujúcimi návrhmi na rozvoj vzdelávania o zmene klímy? 
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31.3%

13.0%

12.5%

21.2%

14.1%

9.7%

10.6%

6.5%

6.2%

5.9%

4.7%

28.10%

43.20%

32.70%

20.90%

27.70%

29.20%

27.30%

24.20%

22.40%

20.80%

17.30%

40.6%

43.8%

54.8%

57.9%

58.2%

61.1%

62.1%

69.3%

71.4%

73.3%

77.9%

Vzdelávanie o zmene klímy by malo byť realizované v
rámci mimoškolského programu.

Vzdelávanie o zmene klímy a rozvoj kreativity sú dve
spojité priority (jedna sa nemôže realizovať na úkor…

Hodiny by mali byť účelne pripravované tak, aby
zohľadňovali environmentálne výzvy a zmenu klímy.

Štátny vzdelávací program by mal obsahovať osobitný
predmet venujúci sa klimatickým otázkam.

Environmentálne aktivity by mali byť zahrnuté do
osnov každého predmetu.

Učitelia by mali počas školského roka realizovať viac
aktivít či modulov zameraných na zmenu klímy.

Vzdelávanie o zmene klímy by malo byť zohľadnené
vo všetkých predmetoch Štátneho vzdelávacieho…

Rozvoj kreativity by mal byť zohľadnený vo všetkých
predmetoch v štátnom vzdelávacom programe.

Vzdelávanie o zmene klímy by malo byť zahrnuté  do
vysokoškolskej prípravy učiteľov.

Ministerstvo školstva by malo pre učiteľov pripraviť
viac zdrojov o zmene klímy.

Učiteľom by malo byť poskytnuté odborné
vzdelávanie o tom, ako o zmene klímy učiť.

Určite nesúhlasím/nesúhlasím Neviem posúdiť Určite súhlasím/súhlasím

Ako by učitelia rozvíjali vzdelávanie o zmene klímy? (SŠ) 
Opýtaní stredoškolskí učitelia podobne najviac súhlasia s návrhmi, aby pre rozvoj vzdelávania 

o zmene klímy bolo učiteľom poskytnuté odborné vzdelávanie (78%), aby ministerstvo 

školstva pripravovalo viac zdrojov o zmene klímy (73%) alebo že vzdelávanie o zmene klímy 

by malo byť súčasťou vysokoškolskej prípravy učiteľov (71%). S návrhom, aby sa vzdelávanie 

o zmene klímy realizovalo v rámci mimoškolského programu súhlasí 41% stredoškolských 

učiteľov. 

 
 

Súhlasíte s nasledujúcimi návrhmi na rozvoj vzdelávania o zmene klímy? 
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ODPORÚČANIA 
 

Odborná príprava a podpora učiteľov: Navrhujeme zabezpečiť kvalitné odborné vzdelávanie 

pre pedagógov o tom, ako o zmene klímy učiť, vrátane zahrnutia klimatického vzdelávania 

do vysokoškolskej prípravy učiteľov. Takéto vzdelávanie by malo zahrnúť jednak vzdelávacie 

ciele klimatického vzdelávania (vedomosti, zručnosti, postoje), ako aj efektívne didaktické 

prístupy.  

 

Výskumníci skúmajúci efektivitu klimaticko-vzdelávacích programov (Monroe et al., 2019) 

zistili, že okrem aktivizačných didaktických prístupov a prepojenia učiva s každodenným 

životom, sú pre priblíženie zmeny klímy dôležité diskusné cvičenia, interakcia s vedcami 

a environmentálnymi odborníkmi, vyjasňovanie si častých nedorozumení (napr. rozdiel 

medzi počasím a klímou, či zmenou klímy a ozónovou dierou) a zapájanie sa do školských 

či komunitných projektov. V tomto kontexte sú pozitívne zistenia, že diskusia v triede 

a projektová výuka patria medzi najpopulárnejšie metódy na približovanie globálnych tém.  

Pre ďalší rozvoj klimatického vzdelávania odporúčame, v súlade so zisteniami Monroe et al. 

(2019), žiakom poskytnúť možnosť spoznávať a v rámci vzdelávacieho procesu spolupracovať 

s environmentálnymi odborníkmi. Skvelou príležitosťou je spolupráca s mimovládnymi 

a verejnými environmentálnymi organizáciami, napríklad s členmi Špirály – siete 

environmentálne-vzdelávacích organizácií, alebo s organizáciami, ktoré spoločne vytvárajú 

online webovú platformu environmentálnej výchovy Ewobox.  

 

Dôležité je taktiež dbať na zopár kľúčových princípov (Hargis & McKenzie, 2020). Prvou je 

práca s overenými a dôveryhodnými informáciami, čím sa vyzdvihuje blízke prepojenie 

klimatického vzdelávania s rozvojom informačnej a mediálnej gramotnosti. Druhý princíp, 

v súlade s vyššie citovanou štúdiou, zdôrazňuje potrebu rozvíjať súvislosti medzi zmenou 

klímy a naším životom, resp. so životom žiakov a s ich lokálnym kontextom. Tretí princíp 

vyzdvihuje rozvoj spoločenských zručností a prácu s emóciami. V neposlednom rade je 

dôležité o výzve zmeny klímy nielen hovoriť, ale aktívne sa zapájať do individuálnych 

a kolektívnych aktivít, ktoré zmierňujú nepriaznivý vplyv zmeny klímy na miesta, v ktorých 

žijeme.  

 

Efektivita klimatického vzdelávania tak môže rásť s výraznou podporou tzv. miestne 

zakotveného učenia, ktoré sa zameriava na lokálny kontext, na učenie využíva miestne témy 

a súvislosti a reaguje na miestne podmienky a potreby. Učebňou sa stávajú obec, mesto a jej 

okolie. Prostredníctvom tohto prístupu môžu žiaci pochopiť prejavy zmeny klímy v kontexte 

ich každodenného života. Takýto prístup sa rozvíja napríklad prostredníctvom vzdelávacích 

programov Mladí reportéri pre životné prostredie,  GLOBE, Roots&Shoots Slovakia či Zelená 

škola.  

 

http://www.spirala.sk/
http://www.spirala.sk/
https://www.ewobox.sk/home
http://www.mladireporteri.sk/
https://www.globeslovakia.sk/
https://greenfoundation.eu/aktivity/roots-shoots/
http://www.zelenaskola.sk/
http://www.zelenaskola.sk/
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Prieskum ukázal, že učitelia a učiteľky považujú za prioritne dôležité rozvoj úcty k živote 

a prírode, ako aj rozvoj solidarity. Obe tieto postoje sú kľúčové pre riešenie prebiehajúcej 

klimatickej zmeny. Preto považujeme za kľúčové vyzdvihovať, že zmena klímy nie je iba 

environmentálnou výzvou, ale má ďalekosiahle spoločenské následky. Mimoriadne dôležité 

je tiež rozvíjať menej uprednostňované schopnosti pripustiť si neistotu a nebáť sa riskovať – 

tieto sú dôležité pre to, aby mohli žiaci čeliť komplexným systémovým výzvam, akou je práve 

aj zmena klímy.    

 

Zabezpečenie vzdelávacích materiálov: Školám a učiteľom je potrebné zabezpečiť 

vzdelávacie materiály o zmene klímy pre rôzne vekové kategórie. Vzdelávacie materiály by 

mali vychádzať z overených zdrojov a mali by byť pripravené v spolupráci s odbornou 

verejnosťou.   

 

Prieskum ukázal, že učitelia vnímajú zmenu klímy a znečistenie vzduchu ako najzávažnejšie 

globálne problémy. Tieto problémy však nie sú vnímané ako závažné z lokálneho 

hľadiska. Navrhujeme zmenu klímy rámcovať ako globálny a lokálny problém zároveň. 

Lokálna a globálna optika by sa mala odzrkadliť jednak vo vzdelávacích materiáloch pre školy, 

no taktiež vo vzdelávacích programoch pre učiteľov.  

 

Kurikulárna reforma: Takmer polovica opýtaných učiteľov (47% učiteľov ZŠ a 49% učiteľov SŠ) 

vníma záväzky vyplývajúce zo Štátneho vzdelávacieho programu ako bariéru vo vzdelávaní o 

zmene klímy. Navrhujeme aby avizovaná kurikulárna reforma venovala adekvátny priestor 

téme zmeny klímy.  

 

Environmentálne výzvy sú komplexné a navzájom sa ovplyvňujúce. V súčasnosti 

v environmentálnej výchove dominuje téma narastajúceho množstva odpadov a ochrany 

životného prostredia. Kým je význam týchto tém nepopierateľný, je veľmi dôležité, aby sa 

učitelia venovali vyváženej kombinácii tém. Za rovnako dôležité považujeme, aby sa 

vo vyučovaní kládol dôraz na vzťah medzi rôznymi environmentálnymi problémami. Aj tieto 

problémy by mali byť v pripravovanej kurikulárnej reforme reflektované.  
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Aké podporné nástroje môžu využiť učitelia už dnes? 
 

Česká nezisková organizácia Človek v tísni poskytuje Online kurz pre pedagógov „Klimatická 

Zmena“. Kurz je určený pedagógom základných a stredných škôl a trvá 6 hodín. V rámci kurzu 

nájdete videá s odborníkmi z prírodovedeckých a spoločensko-vedných oblastí, ktoré 

vysvetľujú rôzne témy súvisiace so zmenou klímy, interaktívne aktivity a testové otázky. 

Jednotlivé kapitoly kurzu zakončené tipmi a doplňujúcimi zdrojmi, ktoré môžu pedagógovia 

ihneď vyskúšať v praxi. Po ukončení všetkých kapitol získate osvedčenie o absolvovaní kurzu 

a tiež materiály využiteľné vo výuke. Kurz prebieha v českom jazyku a je pre účastníkov 

zdarma.  

 

Nezisková organizácia Priatelia Zeme - CEPA poskytuje školenie pre učiteľov "Čo by sa malo 

v školách učiť v kontexte ropného zlomu a klimatickej zmeny." Školenie trvá 4 hodiny a je 

určené pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov základných a stredných škôl a 

pracovníkov a dobrovoľníkov v oblasti environmentálnej výchovy v mimovládnych 

organizáciách. Poskytne učiteľom informácie o tom, prečo je dôležité integrovať tému 

klimatickej zmeny do praktického vyučovania a najmä poskytne konkrétne podnety, ako sa to 

dá urobiť. Školenie poskytuje balík deviatich didaktických materiálov: Normálne je neplytvať, 

Autom alebo peši, Svieťme s rozumom, Nie je dovolenka ako dovolenka, Kompostovanie, 

Varíme so slnkom, Zadržiavanie vody v záhrade, Prírodná dezinfekcia, či Vertikálne 

zazeleňovanie. V prípade záujmu kontaktujte Priateľov Zeme - CEPA na telefónnom čísle: 

0917 558 212, alebo prostredníctvom e-mailu na cepa@priateliazeme.sk.  

 

Iniciatíva Fakty o zmene klímy zhromažďuje dáta o klíme a klimatickej zmene, ktoré 

poskytujú vedecké inštitúcie (SHMÚ, NASA, Eurostat a iné) a vytvára z nich infografiky 

určené pre ďaľšie použitie. Na stránke môžete nájsť pekne spracované infografiky, napríklad 

schematickú mapu klimatickej zmeny, koncentrácie CO2 v atmosfére, mapu zmeny teploty 

medzi rokmi 1961-2019 a veľa iných.  

 

Centrum environmentálnych aktivít Trenčín pripravilo komplexný vzdelávací materiál 

s názvom Manuál 21, ktorý ponúka vzdelávacie aktivity prepájajúce životné prostredie, 

mediálne zručnosti a aktívne občianstvo. Manuál obsahuje päť kapitol zameraných na témy 

klimatická kríza, zero waste, územné plánovanie, všímavý občan a občianska participácia. 

Súčasťou každej kapitoly je 6-minútové video s tipmi, ako môže každý z nás pomôcť, 

enviro- aktivity s pracovnými listami a reportérska aktivita. Niektoré sú vhodné aj na dištančné 

vzdelávanie - obsahujú interaktívnu online aktivitu. 

 

Slovenská agentúra životného prostredia poskytuje viaceré zaujímavé environmentálno-

výchovné aktivity. V rámci programu Ekostopa si môžete pomocou internetovej kalkulačky 

vypočítať vlastnú ekologickú stopu. Okrem množstva námetov na vyučovanie (viac ako 250 

aktivít) si môžete vypočítať stopu vašej školy. Pre základné a stredné školy 

https://kurz-klimazmena.clovekvtisni.cz/#_ga=2.184979241.1006523172.1615372879-1355508560.1615372879
https://kurz-klimazmena.clovekvtisni.cz/#_ga=2.184979241.1006523172.1615372879-1355508560.1615372879
https://kurz-klimazmena.clovekvtisni.cz/#_ga=2.184979241.1006523172.1615372879-1355508560.1615372879
http://energoportal.org/images/dokumenty/po_rekonstrukcii/cepa_praclist_1_web.pdf
http://energoportal.org/images/dokumenty/po_rekonstrukcii/cepa_praclist_2_web.pdf
http://energoportal.org/images/dokumenty/po_rekonstrukcii/cepa_praclist_3_web.pdf
http://energoportal.org/images/dokumenty/po_rekonstrukcii/cepa_praclist_4_web.pdf
http://energoportal.org/images/dokumenty/po_rekonstrukcii/cepa_praclist_6_web.pdf
http://energoportal.org/images/dokumenty/po_rekonstrukcii/cepa_praclist_6_web.pdf
http://energoportal.org/images/dokumenty/po_rekonstrukcii/cepa_praclist_7_web.pdf
http://energoportal.org/images/dokumenty/po_rekonstrukcii/cepa_praclist_8_web.pdf
http://energoportal.org/images/dokumenty/po_rekonstrukcii/cepa_praclist_9_web.pdf
http://energoportal.org/images/dokumenty/po_rekonstrukcii/cepa_praclist_9_web.pdf
mailto:cepa@priateliazeme.sk
https://faktyoklime.sk/
http://www.mladireporteri.sk/manual21/
http://www.ekostopa.sk/


 
 

 36 

v Banskobystrickom kraji ponúka aktivitu "Pod dekou" s cieľom vysvetliť akými aktivitami 

prispievajú ľudia ku klimatickej zmene, ako ju zmierniť či ako sa na ňu pripravovať. Viac 

informácií o ponuke environmentálnej výchovy SAŽP nájdete tu. SAŽP práve pripravuje 

program inovačného vzdelávania pre pedagogických pracovníkov s názvom Výchova 

a vzdelávanie pre udržateľný rozvoj, pričom jednou z kľúčových tém má byť aj klimatické 

vzdelávanie. Pilotná realizácia vzdelávacieho programu prebehne už v tomto roku.  

 

Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie organizuje túto jar environmentálnu súťaž 

„Hypericum 2021“ na tému Zmeny klímy a straty biodiverzity. Svoje tímy môžete prihlasovať 

do 14. mája 2021. Viac informácií nájdete na webovej stránke SEV Dropie. SEV SAŽP Dropie 

plánuje v dňoch 16.-18.8.2021 a 18.-20.8. 2021 realizovať trojdňové workshopy pre deti vo 

veku 8-15 rokov Leto na lúkach, kde sa budú venovať rozvíjaniu rôznych zručností, participácii 

na riešení problémov a aktívnemu dobrovoľníctvu.  

 

Svoju uhlíkovú stopu si môžete vypočítať aj prostredníctvom Kalkulačky uhlíkovej stopy, ktorú 

vytvoril Inštitút environmentálnej politiky.  

 

Na vzdelávacej platforme Sameworld môžete nájsť vzdelávacie texty, školské aktivity a iné 

zdroje pre učiteľov aj o téme zmeny klímy.  

 

Môžete sa prihlásiť na odber noviniek z Českej platformy Učitelé za klima v oblasti 

environmentálnej výchovy, špeciálne na tému zmeny klímy.  

 

Občianske združenie SOSNA poskytuje učiteľom v rámci programu Klimatické záhrady 

pomáhajú klíme kontinuálne vzdelávanie a metodiku v oblasti klimatických zmien 

a adaptačných opatrení tak, aby mohli zaujímavým spôsobom tému nielen učiť, ale aj 

aplikovať vhodné adaptačné opatrenia na pozemkoch svojich škôl. OZ Sosna k programu 

vytvorilo peknú metodickú príručku Klimatické záhrady pomáhajú klíme.  

 

Európska komisia vytvorila v roku 2018 32-stranový magazín pre mladých ľudí s názvom "Naša 

planéta, naša budúcnosť." Cieľom je jednoduchou formou vysvetliť príčiny, proces a dôsledky 

zmeny klímy, ako aj príklady riešení.  

 

Aktuálne a overené informácie a dáta o životnom prostredí a zmene klímy môžete získať v 

Správach o stave životného prostredia v Slovenskej republike, ktoré každoročne publikuje 

Ministerstvo životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného 

prostredia.  

 

Vzdelávacia platforma globálneho a občianskeho vzdelávania Get up and goals ponúka 

vzdelávacie materiály v českom aj anglickom jazyku. Nájdete tam napríklad námety 

vyučovacích hodín pre mladých ľudí vo veku 14-16 rokov:  

https://www.sazp.sk/app/cmsFile.php?disposition=i&ID=976
https://dropie.sazp.sk/novinka/41
https://iep.sk/Kalkulacka
http://edu-kit.sameworld.eu/?edukit=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6iaJRquHNexSE9G48KhUoo31plqKq_WcXXaRQm5YZK_OtnQ/viewform?fbclid=IwAR0Jxb0P3QtoHNFz79JPG9iXOlEFsihxsJ2zXMbcoxi16YpgsYZRaQoXp6s
https://sosna.sk/content/klimatick-z-hrady-pom
https://sosna.sk/content/klimatick-z-hrady-pom
https://sosna.sk/sites/default/files/KlimatickeZmeny_Metodika.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/youth/docs/youth_magazine_sk.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/youth/docs/youth_magazine_sk.pdf
https://www.enviroportal.sk/spravy/kat21
https://www.getupandgoals.eu/
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• Prostredníctvom námetu vzdelávacej hodiny Za vším hledej emise sa vysvetlia účinky 

ľudskej činnosti na zvyšujúce sa množstvo skleníkových plynov v atmosfére a uvedú 

konkrétne príklady. Žiaci lokalizujú miesta a regióny, kde dochádza k najväčšiemu 

uvoľňovaniu skleníkových plynov do ovzdušia a vysvetlia prečo. Budú schopní uviesť 

hlavné závery hodnotiacej správy Medzivládneho panelu pre zmeny klímy zaoberajúce 

sa ochranou klímy.  

• 45-minútová lekcia Příčiny a důsledky změny klimatu zas pomôže spoznať hlavné 

príčiny zmeny klímy a procesy, ktoré k nej vedú. Pomôže tiež vysvetliť čo zmeny 

zrýchľuje a čo ich, naopak, spomaľuje. 

• Vzdelávací plán Uhlíková stopa pre 14- až 16-ročných žiakov zas predstavuje 

90- minútovú lekciu, počas ktorej študenti môžu porozumieť pojmu uhlíková stopa. 

Spoznajú a vypočítajú uhlíkovú stopu domácnosti, v ktorej žijú, a vďaka tomu pochopia 

vplyv svojich každodenných činností na životné prostredie. 

• Lekcia Změna klimatu – je to všechno jenom hra? určená pre 14- až 16-ročných, 

pomôže študentom pochopiť rozdielne prístupy k zmene a ochrane klímy. Uvedomia 

si, že zmena klímy má okrem hospodárskej, kultúrnej, spoločenskej, politickej a 

ekologickej dimenzie i svoju morálnu stránku. V skupinkách vypracujú argumenty 

pre a proti ochrane klímy a vedú debaty o princípe znečisťovateľ platí a o globálnej 

zodpovednosti. 

 

Bohatý prehľad informácií, metodických príručiek a podporných materiálov nájdete v článku 

Ako učiť o klimatickej zmene?, ktorú pre učiteľov pripravil metodický portál Lepšia geografia.  

Zdroje v anglickom jazyku:  

Fínska iniciatíva Teacher's Climate Guide vysvetľuje tematiku zmeny klímy z perspektívy 

rôznych predmetov, poskytuje rôznorodé cvičenia a vizuálne materiály. Nájdete v ňom tiež 

tipy pre multidisciplinárne klimatické vzdelávanie, alebo ako integrovať klimatické témy 

do základného vzdelávania.   

Kanadská organizácia Learning for Sustainable Future pripravila príručku Empowering 

Learners in a Warming World, ktorá medzidisciplinárne približuje klimatické vzdelávanie pre 

ročníky 7-12. Príručka je síce primárne určená kanadským učiteľom, ale veríme, že sa ňou a jej 

aktivitami môžu inšpirovať aj ich slovenskí kolegovia.  

Online vzdelávacia platforma UN CC:e-Learn je spoločnou iniciatívou viac než 

30 medzinárodných organizácií, vrátane špecializovaných organizácií OSN. Poskytuje voľne 

dostupné online kurzy o rôznych aspektoch zmeny klímy, od úvodných kurzov o zmene klímy, 

o vplyvu zmeny klímy na deti, až po zelenú ekonomiku.  

Vzdelávacie materiály o zmene klímy a klimatickej angažovanosti nájdete aj na platforme 

World’s Largest Lesson, ktorú pripravili organizácie OSN Unicef a UNESCO.  

https://www.getupandgoals.eu/component/k2/za-vsim-hledej-emise
https://www.getupandgoals.eu/component/k2/priciny-a-dusledky-zmeny-klimatu
https://www.getupandgoals.eu/component/k2/uhlikova-stopa
https://www.getupandgoals.eu/component/k2/zmena-klimatu-je-to-vsechno-jenom-hra
https://lepsiageografia.sk/materialy/ako-ucit-o-klimatickej-zmene-zdroje-informacii-metodicke-prirucky-a-materialy-s-ktorymi-to-hravo-zvladnete/
https://teachers-climate-guide.fi/
http://climatelearning.ca/en/
http://climatelearning.ca/en/
https://unccelearn.org/
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/resources/?_sft_goal_term=climate-action&_sft_language=english
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Platforma CLEAN – Climate literacy & energy awareness network ponúka viac 700 voľne 

dostupných vzdelávacích materiálov, ktorých kvalita bola overená učiteľmi ako aj klimatickými 

vedcami.  

Rôznorodé zdroje prináša aj knižnica organizácie Climate Generation.  

Na stránkach Campaign Against Climate change nájdete bohatý zoznam vzdelávacích zdrojov 

pre rôzne vekové kategórie. 

Ak by ste sa chceli bližšie zaoberať témou klimatickej spravodlivosti, na stránke Climate 

Justice Syllabus nájdete kolekciu vzdelávacích článkov, ktoré približujú komplexitu tejto 

témy.  

  

https://cleanet.org/clean/educational_resources/collection/index.html
https://www.climategen.org/climate-change-resources/
https://www.campaigncc.org/schoolresources
https://www.climatejusticesyllabus.org/
https://www.climatejusticesyllabus.org/
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