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ríspevok sa v úvode vracia a približuje stav vý-
u by geológie na základných a stredných ško-

lách spred 12 rokov, analyzuje sú asný stav 
a uvádza tiež vízie vo vzdelávaní budúcich u ite ov
geológie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratisla-
ve. Bilancuje úspechy a neúspechy v geovednom 
vzdelávaní na školách a tiež hodnotí vzdelávanie 

u ite ských kombinácií s geológiou. Venuje sa aj 
náplni diplomových prác absolventov a sú asne pri-
bližuje aj náplne prác doktorandov. V závere sa         
vyjadruje k zmenám, ktoré so sebou prináša školská 
reforma a vyjadruje návrhy na skvalitnenie geoved-
ného vzdelávania na základných a stredných ško-
lách.
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ový Rámcový vzd lávací program pro gym-
názia (RVP-G) v rámci oblasti lov k a p í-

roda zahrnuje také vzd lávací obor Geologie s de-
finovaným u ivem a o ekávanými výstupy. Po celé 
tvrtin  století se tak na gymnáziích op t zavádí 

povinná výuka geologie, ovšem s podstatnou vý-
hradou – geologické u ivo nemusí být vyu ováno 
v rámci samostatného p edm tu Geologie, nýbrž 
m že být integrováno do jiných p edm t . P ed-

chozí studie vesm s preferují výuku geologie jako 
samostatného p edm tu. Integraci naopak nahrává 
celá ada okolností, jako jsou nap íklad nep ipra-
venost u itel  nebo setrvávání d ležitých partií 
geologického u iva v Geografii. Podle dosavadních 
informací postupují školy ob ma sm ry. P ísp vek 
rozebírá možnosti za len ní geologického u iva  
do p edm t  v rámci školních vzd lávacích pro-
gram .
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