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Správy

I I. Manažérske zhrnutie:

krátka anotácia, kľúčové slová

Pojmové mapy, kl‘účové slová

Pseudovedecká história a konšpiračné teórie

Rozširovanie a prehibovanie praktických a profesijných zručností - predchádzanie šíreniu

konšpiračných teórií



lllavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
o Úvod — otvorenie stretnutia pedagogického klubu

Členovia PK sa v úvode oboznámili s aktuálnou témou Pseudovedecká história a konšpiračné

Teórie.

• Analýza súčasného stavu
Členovia PK si vymieňali informácie a skúsenosti so šírenírn pseudoinformácií, hoaxov a

konšpirácií, ktoré sa vydávajú za pravdivé.

Analyzovali sme najčastejšie príčiny šírenia konšpiračných teórií, s ktorými sa žiaci stretávajú:

- Presvedčenie, že mocné sily v zákulisí tajne a s negatívnym zárnerom manipulujú s určitými
udalosťami alebo situáciami.

Spájajú ich nasledujúce faktory:

1. Údajné tajné sprisahanie a skupina sprisahancov

2. Dókazy podporujúce konšpiračnú teóriu

3. Rozdelenie sveta na dobiý a zlý

4. Zvaľovanie viny na určitých l‘udí a skupiny

Konštatujeme, že študenti sa najčastejšie stretávajú s konšpiračnými teóriami typu:

- Súčasná pandémia koronavírusu, teroristické útoky v USA v roku 2001/pád Dvojičiek/,

- Spochybnenie pristátia misie Apollo na Mesiaci, protižidovské konšpirácie

Až 85 % študentov sa už stretlo s konšpiráciami, hlavným zdrojomje internet.

. Obsahová náplň činností pedagogického klubu
Členovia PK sa zamerali na stratégie, ako praeovať s róznymi zdrojrni informácií a odhalif, že ide

len o Konspiracnu teóriu — rozvoj ~lticKéflo myslema ziaKa.
Prvým krokom na zabránenie konšpiračných teórií je vediet‘, že existujú. Byt‘ vždy v strehu.
Diskutovali sme o nasledujúcich krokoch, ktoréje potrebné využívať:

Nízke vystavenie konšpiračnýrn teóriám — informovaní žiaci sú odolonejší

1. Včas žiaka upozorniť na existenciu konšpiračných teórií.
2. Podporovat‘ racionálne myslenie kladením otázok a overovanim faktov.
3. Upozornit‘ ľudí na argumenty, ktoré stoja za najbežnejšimi konšpiračnými teóriami a na kl‘účové črty

konšpiračného myslenia podozrenie na oficiálne účty, odolnost‘ voči dókazom o opaku.

Vysoké vystavenie konšpiračným teóriám — fakty a logika

I. Zamerať sa na fakty, ktoré treba komunikovať, nic na mýtus, ktorý chceme vyvrátit‘.
2. Vyberat‘ si svoj cieľ — autora, zdroj alebo logiku, ktoré stoja za konšpiračnou teóriou.
3. PrccI citovanim konšpiračnej teórie vždy jasne uviest‘, že informácie sú nesprávne.
4. Poskytnút‘ alternativne vysvetlenie založené na faktoch.
5. Akje to možné, podporiť svoje tvrdenie vizuálnyini pomóckami.

Závery a odporúčania:

Koordinátorka Mgr. G. Maruščáková zhrnula priebeh stretnutia.

Na ďalšie stretnutie pedagogického ldubu sa členovia pripravia na tému Propaganda a dejepis

Diskusia ‚ analýza realizovaných aktivít ‚ návrhy na implementáciu do vzdelávacieho programu
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Prioritná os Vzdelávanie

špecmcký cieľ 1.1.1 Zvýšit‘ inkluzívnosť a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšíť výsledky a kompetencie den
a žiakov

Prijímateľ Gynmázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov

Názov projektu Rozvíjanie matematickej, ňnančnej, čitateľskej a prírodovednej
gramotnosti - nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie lďúčových
kompetencií a získavanie praktických a profesijných zrněností
žiakov Gynmázia v Trebišove.

Kód projektu 1TMS2014+ 31201 1U093

Názov pedagogického klubu 5.6.4. Človek a spoloěnosť

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania strctnutia: Gynrnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov

Dátum konania stretnutia: 13.12.2021

Trvanie stretnutia: od 13.30 hod do 16.30 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

Č. Meno a priezvisko Podpis lnštitúcia

1. Mg. Slavomíra Kútna ‘j~ .~j Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
ĺ“~~‘~

2. Mgr. Gabriela Maruščáková ‚ Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

3. PhDr, Jana Nováková 4 ‚. ‘J J Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

ľ!• ‘~,fl
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Meno prizvaných odborníkov/iných úČastníkov, ktorí nie sú Členmi pedagogického klubu a podpis/y:


