
 

 
SÚŤAŽ 

pre učiteľov všetkých stupňov a typov škôl 
 
 

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu,  Ministerstvom zahraničných vecí a SK UNESCO 

 
 

vyhlasuje súťaž Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike. 
 

Podmienky súťaže: 
 
Učiteľ predloží 1 metodický list s témou UNESCO. Do súťaže sa môžu zapojiť  učitelia 
všetkých vyučovacích predmetov, nakoľko téma je veľmi široká (pamiatky UNESCO, prírodné 
rezervácie UNESCO, chránené oblasti UNESCO, podpora demokratických myšlienok, 
inštitúcia UNESCO atď.). Téma UNESCO v školskom systéme rezonuje od materskej školy až 
po maturitu samozrejme na rôznych úrovniach. 
 
Vytvorený metodický list učiteľ pošle na adresu Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 
P.O.Box 26, 830 00 Bratislava, obálku označí nápisom: Súťaž UNESCO. Metodický list pošle 

aj e-mailom na adresu sutazunesco@statpedu.sk.  Termín ukončenia súťaže je 5. 12. 
2017. Pečiatka pošty sa berie ako dátum odovzdania. 

 
Kategórie: 

1. Materské školy 
2. Základné školy – 1.stupeň 
3. Základné školy – 2.stupeň 
4. Gymnáziá 
5. Stredné odborné školy 

 
Kritériá hodnotenia: 

1. súvislosť s témou a vzdelávacím programom, 
2. originalita, 
3. dodržanie „vyhlásenia“ (pozri nižšie), 
4. vekuprimeranosť, faktografická presnosť, praktická využiteľnosť a jasná autentickosť 

produktu, 
5. formálna úprava, 
6. odovzdanie kontaktného formulára. 
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Metodický list by mal spĺňať tieto požiadavky: 

1. Informačná časť – názov metodického listu, autor, vyučovací predmet, zaradenie do 
ročníka, hodinová dotácia (za aký čas je možné ML aplikovať v školskej praxi), 
edukačný cieľ, výchovný cieľ (pri danej problematike UNSECO je to veľmi dôležité) 

2. Zapracovanie v iŠVP, ŠkVP a učebniciach – krátke zhrnutie, v akej súvislosti a či 
vôbec sa zvolená problematika nachádza v najnovšom vzdelávacom programe a aké 
zastúpenie má téma v učebniciach pre MŠ, ZŠ a SŠ 

3. Teoretický základ k problematike v rozsahu štandardného učiva v učebniciach 
(zásada veku primeranostižiakov – keďže sa predpokladá, že autori metodických 
listov budú schopní tematiku obohatiť i teoreticky nad rámec toho, čo je uvedené 
v učebniciach; nemožno zabudnúť na  uvedenie zoznamu využitej literatúry pri 
spracovaní teoretickej časti a na odkazy na možnú doplnkovú literatúru (prípadne 
web odkazy) k vybratej téme – inšpirácia pre žiakov 

4. Metodologické spracovanie vo forme návrhov využiteľných metód pri výučbe 
konkrétnej témy, pričom by sa dôraz mal klásť na rozvoj kritického myslenia 
(uvažovanie v kontextoch) a rozvoj informačnej a čitateľskej gramotnosti (napr. 
otvorená diskusia – námety na otázky k textu, práca s internetom, interaktivita, 
projekty, exkurzia, práca s filmom a inými médiami + špecifické metódy pre 
konkrétny predmet.....)  

5. Konkrétne praktické úlohy pre žiakov, reflektujúce moderné metodické prístupy, 
rozvíjajúce všetky úrovne myslenia a prepájajúce teóriu s využiteľnosťou v praxi.  

 
 
Autori 5 najlepších metodických listov budú odmenení cenou vo výške 200 eur. 
 
Najlepšie návrhy metodických listov (nielen víťazné) budú po podpísaní autorskej a licenčnej 
zmluvy zverejnené na stránke ŠPÚ, prípadne na stránke MZV – UNESCO. 
 
 
Tešíme sa na Vašu účasť. 
 
 
 
       Organizačný výbor súťaže. 
 
 
 
 
 
Prílohy: kontaktný formulár, vyhlásenie, súhlas dotknutej osoby. 
 
 
 


