
Moderní metody a formy 

výuky zeměpisu 



Co to vlastně jsou metody a formy 

výuky? 
VÝUKOVÉ METODY 

= cesta k dosažení 
stanovených výukových cílů 

= soubor vyučovacích činností 
učitele a učebních aktivit 
žáka 

 čím aktivnější je žák při 
výuce, tím je vyučování 
efektivnější 

ORG. FORMY VÝUKY 

= uspořádání vyučovacího 
procesu 

 mají jak viditelnou vnější 
stránku, tak i formují vztahy 
mezi žákem, učitelem, 
obsahem a prostředky 
vzdělávání 

vhodná organizační forma + vhodná vyučovací metoda = klíč ke splnění cílů výuky 



„Dnešní studenti již nejsou těmi lidmi, pro jejichž 

výuku byl náš vzdělávací systém vytvořen.“ 

 
 prosadit se na evropském pracovním trhu 

 je stále složitější určit, které informace bychom si měli 
skutečně pamatovat a které jsou podružné 

 s informacemi je třeba dobře nakládat: vybírat relevantní, 
rozlišovat důvěryhodné od nedůvěryhodných, chápat 
jejich vztahy, třídit je a užívat 

 vyžadují se verbální a komunikační dovednosti 

 schopnost pracovat v týmu 

 schopnost řešit problémy a rozhodovat se 

 být samostatný, osobitý přístup k problémům, kreativita, 
připravenost stále se vzdělávat 



Jakými formami a metodami se 

budeme zabývat? 

 především formy a metody ne moc a často 

ne zcela dobře využívané 

 formy a metody, které aktivizují žáky a 

rozvíjí v nich co možná nejefektivněji řadu 

kompetencí; inspirace pro aktivní 

vyučování 



Cíl předmětu 

naučit se různé moderní formy a metody výuky a 

tyto vhodně používat a nebát se je používat v 

praxi 
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 další pedagogická literatura 

 rámcové a školní vzdělávací programy 

 učebnice zeměpisu (geografie) 

 internet 

 časopisy – Dnešní svět a Geografické rozhledy 

 

http://www.scio.cz/


Požadavky na úspěšné ukončení 

 aktivní účast na seminářích (min. 75% 

účast) 

 příprava ukázkových výstupů 

prezentujících vybrané metody 

 úspěšnost při závěrečném testu 

zaměřeném na znalost a schopnost 

použití různých metod a forem výuky 

 


