
Zapojte sa do projektu Zmudri do škôl

Čo získate vy a škola

Naučíte sa pracovať s videom ako učebnou pomôckou, našimi metodikami (bádateľskou metódou alebo konceptom 

“flipped classroom”, kedy sa s videom na hodine pracuje po pozretí doma)

Dostanete vypracované materiály na rôzne témy vrátane aktivít na hodinu - odbremenenie od prípravy

Oživíte Vaše hodiny, ktoré budú mať novú dynamiku

Budete môcť využiť podporu od nášho tímu kedykoľvek, keď to budete potrebovať (mailom, telefonicky, osobne) a našu 

návštevu na Vašich hodinách

Obdržíte diplom o absolvovaní programu

Zosieťujete sa s ďalšími aktívnymi učiteľmi v programe po celom Slovensku

Získate členstvo v klube vybraných 15 škôl na Slovensku, ktoré program absolvujú

Budete sa podieľať na vytváraní nového, inovatívneho systému vyučovania s ambíciou pôsobenia na celom Slovensku

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

Priblíženie dôležitých tém z občianskej oblasti

Nielen poučky, ale aj diskusie o daných témach a reálne príklady z praxe

Prečo Vás oslovujeme

Vás a Vašu školu sme identifikovali ako naklonenú zavádzaniu inovatívnych prvkov do vyučovania, ktorej záleží na

kvalitnom vzdelávaní s dopadom

Spracované témy môžete použiť na Vašich hodinách občianskej náuky, etickej výchovy alebo ako triedny učiteľ

Chceme podporiť šikovných učiteľov vo všetkých regiónoch Slovenska a chceme to spraviť práve pre Vás

Zmudri vytvára vzdelávacie videá pre mladých ľudí a pomáha učiteľom s inovatívnym obsahom pre ich vyučovanie. 

Máme na konte viac ako 20 viacdielnych video kurzov na občianske a praktické témy, ako aj metodické materiály, 

aktivity k video kurzom, ktoré sú využiteľné v klasickom aj dištančnom vyučovaní a spoluprácu s 2000+ registro-

vanými učiteľmi zo škôl po celom Slovensku. Našu prácu si všimla laická aj odborná verejnosť (ocenenia Social 

Impact Award, Learning&Development Award, Leaf Award) a pracujeme na spolupráci s Ministerstvom školstva, 

Štátnym pedagogickým ústavom a VÚC.

V rámci nášho bezplatného programu Zmudri do škôl v školskom roku 2020/2021 hľadáme aktívnych učiteľov po 

celom Slovensku, ktorí sa spolu so svojimi žiakmi zapoja do nášho ročného programu a obdržia titul Zmudri škola.



Čo sú témy programu a jednotlivých video kurzov

Občianske a politické práva

Práva menšín, extrémizmus, migranti

Občiansky aktivizmus

Čo je tretí sektor

Ako funguje polícia a súdy

Čo je korupcia a ako jej zabrániť

Ochrana spotrebiteľa

Mediálna výchova

Ako to bude prebiehať

Pred spustením projektu Vás krátko zaškolíme osobne alebo online (zoznámenie s našimi podkladmi, aktivitami, aj 

konceptom “flipped classroom”)

V priebehu školského roka si so žiakmi pozriete 8 video kurzov (každý video kurz bude dlhý od 7 do 20 min) na vyššie 

uvedené témy

Videá môžete pozerať v rámci vyučovania alebo ich zadať ako domácu úlohu a potom o nich diskutovať na hodine

Vašu školu a vyučovanie osobne navštívi minimálne raz člen nášho tímu a so žiakmi na vybranú tému budeme diskutovať 

alebo urobíme workshop

Nadobudnuté vedomosti odmeriame formou kvízu pred začatím a po skončení programu

Cieľom je ukázať Vám novú metódu, ktorá je inovatívna, má u študentov pozitívny ohlas a je využiteľná aj v prípade 

dištančného vzdelávania

Čo sa od Vás očakáva a aká je časová náročnosť

Použitie video kurzu cca raz mesačne (na hodine alebo ako domácu úlohu) s využitím našich podkladov

Otestovanie vedomostí žiakov pred a po skončení programu (nami dodané kvízy)

Spätná väzba od Vás pre nás o tom, ako sa Vám s video kurzami pracovalo (obsahovo aj formou)

Priestor pre nás na návštevu aspoň jednej z Vašich vyučovacích hodín v priebehu roka

Pre získanie titulu “Zmudri škola” pre Vás a Vašich žiakov je potrebné pozretie všetkých video kurzov v priebehu školského 

roka

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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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflWIaR6NPK4ixo6d9rfP7zgTBoSDWZjVbCBchl0EjdabezFQ/viewform

