Průřezová témata
Skupina: Marie Čápová, Jan Jiterský, Ondřej Lněnička, Tomáš Pavlas
Garant skupiny: Martina Tóthová
Pracovní skupina diskutovala nynější stav zapojení průřezových témat ve výuce. Z diskuze
vyplynula potřeba znalosti práce škol/učitelů s tímto segmentem kurikula.
Z hlediska realizovaných výzkumů nemáme o práci s průřezovými tématy mnoho informací. K
dispozici jsou dílčí výzkumy některých témat (viz např. Činčera, 2009), diplomové práce (viz
např. Lazárková, 2011; Šrubařová, 2009), případně disertační práce (Václavík, 2015). K
dispozici jsou též podkladové studie k revizi (viz např. Činčera 2017; Skalická & Miléřová,
2017; Valenta, 2017).
Strategie 2030+ se pojetí průřezových témat věnuje v implementační kartě, kde se píše:
„Průřezová témata budou aktualizována s ohledem na celospolečenský vývoj a vhodně
integrována do vzdělávacích oborů a očekávaných výstupů.“ (MŠMT, 2020).
Vzhledem ke sdělení ve Strategii je pro nás důležitý názor veřejnosti a Vaše odpovědi na
některé otázky.
Aktuální realizace průřezových témat
•

Jak vnímáte průřezová témata (Jaké mají výhody, nevýhody) v současném RVP? Kde
průřezová témata stojí pro Vás v hierarchii vzdělávání?
o Např. na úrovni oborů, jsou důležitější než obory samotné atd.

•

Jsou průřezová témata skutečně nadpředmětová? Dají se některá témata zařadit do
vzdělávacích oblastí/oborů?
o Např. environmentální výchova je často přiřazována k oblasti člověk a příroda,
mediální výchova k jazyku a jazykové komunikaci, případně občanské výchově.
Zařazení jsou naznačená již v RVP.

•

Jakým způsobem naplňujete vzdělávací obsahy průřezových témat?
o Např. zvláštním předmětem, průřezově v rámci vybraných předmětů,
projektovými dny nebo jinak…).

•

Jak tento způsob hodnotíte?

•

Jak je práce s PT propsána do Vašeho ŠVP?

•

Jak pracuje s tematickými okruhy pedagogický sbor?
o Používá např. Doporučené očekávané výstupy (VÚP, 2011)?
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