Zapojte sa do projektu Zmudri do škôl 2021/2022
Čo získate vy a škola
Naučíte sa pracovať s videom ako učebnou pomôckou, našimi metodikami (bádateľskou metódou alebo konceptom
“obrátenej triedy”, kedy sa s videom na hodine pracuje po pozretí doma)
Dostanete vypracované materiály na rôzne témy vrátane aktivít na hodinu
Oživíte vaše hodiny, ktoré budú mať novú dynamiku
Budete môcť využiť podporu od nášho tímu kedykoľvek, keď to budete potrebovať (mailom, telefonicky, osobne)
Obdržíte diplom o absolvovaní programu
Vašu školu a vyučovanie v prípade záujmu navštívia členovia nášho tímu a so žiakmi na vybranú tému
budú diskutovať alebo urobia workshop
Obdržíte diplom o absolvovaní programu
Vaša škola sa objaví na mape inovatívnych Zmudri škôl

Čo získajú žiaci
Oživenie vyučovania formou a jazykom, ktoré sú im blízke (87% žiakov by odporúčalo naše video kurzy spolužiakom,
85% považovalo videá za zábavné a vtipné a 78% považovalo obsah videí za nápomocný v živote)
Lepšie vtiahnutie do vyučovania a zapamätanie učiva
Nielen poučky, ale aj diskusie o daných témach a reálne príklady z praxe

Ako to bude prebiehať a čo od vás očakávame
1. Preštudujete si informácie o programe na tomto letáku a vyplníte prihlášku (počet miest v programe je limitovaný)
2. Vyberiete si jeden konkrétny tematický okruh video kurzov (zoznam nájdete nižšie), ktorý so žiakmi v priebehu
školského roka absolvujete
3. Informujeme vás o výbere do programu a ďalších krokoch
4. Absolvujete krátke školenie práce s našimi metodikami a materiálmi (zoznámenie s našimi podkladmi, aktivitami,
aj konceptom “obrátenej triedy”)
5. Pred začatím programu žiaci vyplnia postojový dotazník
6. Použijete video kurzy s materiálmi z tematického okruhu, ktorý si vyberiete v poradí, v akom vám vyhovujú.
Cez novú platformu Zmudri.sk zadáte video kurzy ako úlohu (videá môžete pozerať v rámci vyučovania alebo
ich zadať ako domácu úlohu)
7. Môžete využiť možnosť našej návštevy na hodine a odučenia hodiny za vás
8. Na záver opäť vyplnia žiaci postojový dotazník a Vy dotazník so spätnou väzbou

Tematické okruhy

A) ROZVOJ CHARAKTERU
A AKTÍVNEHO OBČIANSTVA

B) AKO FUNGUJE ŠTÁT
A NAŠA SPOLOČNOSŤ

1. Ako funguje dobrovoľníctvo

1. Ústava SR

2. Ovláda Soroš všetky mimovládky?

2. Delenie moci

3. Ako chrániť našu prírodu/ekológia

3. Ako funguje súdna zložka moci

4. Ako sa občiansky aktivizovať

4. Povinnosti a právomoci prezidenta

5. Prečo máme predsudky

5. Európska únia

6. Mýty a fakty o migrantoch

6. Ako fungujú OSN a NATO

7. Mýty a fakty o rodovej rovnosti

7. Štátny rozpočet

8. Ako odhaliť a zabrániť diskriminácii

8. Ako fungujú dane

D) AKO SA BRÁNIŤ HOAXOM
A ZLEPŠOVAŤ KRITICKÉ MYSLENIE
1. Ako sa brániť hoaxom
a nenávisti na internete
2. Ako zlepšovať kritické myslenie
a 5 najčastejších logických chýb
3. Ako rozlišovať manipulatívne grafy
4. Médiá - ﬁnancovanie & vplyv

C) AKO CHRÁNIŤ
SVOJE PRÁVA
1. Kto chráni tvoje práva
(ochranné zložky práva)

E) AKO SA CHRÁNIŤ
NA INTERNETE
1. Ako si chrániť osobné údaje
2. Ako si chrániť heslá pred hackermi
3. Závislosť na sociálnych sieťach
4. Kyberšikana a sexuálni predátori

5. Médiá - seriózne vs. konšpiračné

5. Ako sa brániť hoaxom a nenávisti
na internete

6. Čo sú deepfake videá a ako overovať
obrázky a fotky

6. Čo sú deepfake videá a ako overovať
obrázky a fotky

7. Ako overovať veci na Google a Wikipédii

7. Ako funguje propaganda a trollovia

8. Ako funguje propaganda a trollovia

2. Policajný zbor SR
3. Trestné právo
4. Ochrana spotrebiteľa a reklamácia
5. Ako bezpečne nakupovať online
6. Prečo vzniká šikana a ako sa jej brániť

F) AKO SI NÁJSŤ
PRÁCU/BRIGÁDU
1. Ako si vybrať budúcnosť
a kariérne smerovanie
2. Kde hľadať prácu
3. Ako napísať životopis
4. Ako napísať motivačný list/video vizitku
5. Ako zvládnuť pohovor
6. Ako zvládnuť online pohovor
7. Pracovná zmluva (pracovné právo)
8. Výplata a odvody (pracovné právo)

DÔLEŽITÉ

Odporúčame vybrať JEDEN tematický okruh. Ak máte záujem o dva tematické okruhy, zvážte, prosím, svoje časové možnosti.
Na úspešné zvládnutie programu je potrebné odučiť všetky témy z daného tematického okruhu.

PRIHLÁSENIE DO PROGRAMU Kto a ako bude s vami komunikovať
Kompletná podpora počas programu kedykoľvek mailom, telefonicky alebo osobne (+ možnosť návštevy školy a diskusie
so žiakmi aj viackrát počas školského roka podľa záujmu a potreby)
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