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Environmentálna výchova

Dunaj
Je domovom mnohých živočíchov a rastlín, chráneným 
územím z hľadiska národných legislatív, ale aj medzi-
národnej sústavy chránených území NATURA 2000. 
Dunaj je bezpochyby výnimočnou riekou, a preto si za-
slúži, aby sa o nej viac dozvedeli žiaci základných škôl 
nielen na území, ktoré je ňou priamo ovplyvňované. 
Aj na tieto účely bol implementovaný projekt Hodnoty 
Dunaja, ktorý prostredníctvom svojich aktivít pomo-
hol napĺňať ciele Programu cezhraničnej spolupráce 
Maďarsko-Slovensko na roky 2007 – 2013. 

Hodnoty Dunaja
Prvou aktivitou bolo spracovanie Hodnotnej zbierky o mo-
delovom území na slovenskej a maďarskej strane, ktorá 
bola základným podkladom na zostavenie hlavného výstu-
pu projektu – metodickej príručky pre pedagógov a žiakov 
prvého stupňa základných škôl.  
Dôležitou súčasťou projektu bola spolupráca partnerov 
projektu s pedagógmi modelového územia, pretože prá-
ve oni sú dôležití pri implementovaní tejto problematiky 
do výchovno-vzdelávacieho procesu jednotlivých vy-
učovacích predmetov. Na školení pedagógov, ktoré sa 
konalo v júni 2013, sa oboznámili s Hodnotnou zbier-
kou a jednotlivými navrhovanými aktivitami metodickej 

príručky. Aktivity sa neskôr pripra-
vili na otestovanie v spoločných 
školských programoch. 

Školské programy
Školské programy sa realizovali 
formou školy v prírode a let-
ných táborov, počas ktorých sa 
stretlo celkom 140 žiakov a 10 
pedagógov z modelových území 
Slovenska a Maďarska. Účastníci 
spoločne overili niektoré navrho-
vané aktivity, spoznávali spoloč-
nú históriu a hodnoty Dunaja na 
oboch stranách toku. 
Okrem toho sa na základných ško-
lách spracovali analýzy školských 
vzdelávacích programov – ročných 
tematických plánov, do ktorých 
sa pedagógom odporučilo zahrnúť 
aj aktivity metodickej príručky 
v ďalšom školskom roku. 

Metodická príručka
Metodická príručka je členená do 
piatich kľúčových tém – história, 
kultúra, životné prostredie, ochra-
na prírody a vodné hospodárstvo, 
ktoré tvoria obsahovú štruktúru 

zozbieraných údajov v Hodnotnej zbierke. Táto zbierka je 
základným materiálom, v ktorom sú zhrnuté informácie o 
Dunaji z územia Slovenska a Maďarska. Súčasťou meto-
dickej príručky je 21 pracovných listov pre prácu so žiakmi 
na hodinách prírodovedných a vlastivedných predmetov, 
prípadne aj na hodinách environmentálnej alebo regio-
nálnej výchovy, ale zároveň aj počas školských výletov, 
škôl v prírode alebo v školskom klube. Všetky aktivity sú 
zostavené tak, aby boli čo najviac zosúladené so Štátnym 
vzdelávacím programom ISCED 1. 
Sprievodcom metodickej príručky a pracovných listov je 
hlavná postavička DUNAJKO, ktorý prostredníctvom prí-
behov pomáha žiakom riešiť úlohy. Ďalším cieľom tohto 
projektu je, aby sa jeho výstupy – metodická príručka 
a pracovné listy – využívali vo výchovno-vzdelávacom 
procese nielen v základných školách modelových území, 
ale aj v ostatných základných školách na celom území 
Slovenska a Maďarska ako zdroj inšpirácií pre pedagógov 
pri práci so žiakmi, lebo práve oni sú našou budúcnosťou 
na zachovanie hodnôt Dunaja ďalším generáciám. 

Výstupy projektu
Výstupom projektu je aj záverečné DVD, ktoré sa po 
ukončení projektu bude distribuovať cieľovým skupinám. 
Všetky informácie a výstupy projektu v slovenskom a ma-
ďarskom jazyku nájdete na www.danubetreasures.eu. 
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Hodnoty Dunaja – ľudia ľuďom

Dunaj – tepna Európy, preteká naprieč Európou od jej západu na východ. Pretože pretína štyri európske hlavné mestá 
a spája viac ako 80 miliónov Európanov, je právom významným medzinárodným veľtokom. Svoju cestu začína v Čiernom 
lese v Nemecku a prostredníctvom svojej delty ju po takmer troch tisícoch kilometrov končí v Čiernom mori v Rumunsku. 

Účastníci letného tábora na hrade Devín
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