Dobrý deň,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR realizuje projekt EDU TV, počas ktorého sa
pripravujú krátke videá z ôsmich predmetov – slovenský jazyk a literatúra, matematika, fyzika,
biológia, chémia, geografia, dejepis a občianska náuka.
Hľadáme učiteľov geografie, ktorí sú ochotní podeliť sa o svoj čas a natočiť videá pre žiakov 6. – 9. ročníka.
Videami z geografie chceme ukázať, že je to dôležitý predmet pre náš každodenný život a pre
mladých ľudí môže zaujímavý a potrebný.
Videá, ktoré sme doteraz pripravili v rámci projektu EDU TV si môžete pozrieť na
https://viki.iedu.sk/resources/browser/zakladna-skola-2-stupen. Z geografie sme doteraz zverejnili
19 videí.
Náplň práce:
Učiteľ v komunikácii s hodnotiteľom pripravuje scenár videa podľa tematického plánu, ktoré
pripravilo MŠVVaŠ SR. Následne, tiež v komunikácii s hodnotiteľom pripraví pracovný list k videu.
Videá sa natáčajú v štúdiu v Bratislave. Práca je honorovaná vo výške cca 80,- € netto za jedno video.
Základné informácie k projektu:
• Vzdelávacie videá a pracovné listy sú pomôckou pri vyučovaní, ktoré budú použiteľné v prípade:
o prerušenia vyučovania v školách,
o dištančného vyučovania,
o zastupovania učiteľa/učiteľky v jeho/jej neprítomnosti,
o absencie žiaka/žiačky na vyučovaní (zo zdravotných dôvodov a pod.),
o doučovania žiaka/žiačky v prípade zmeny školy/presťahovania sa,
o alebo ak si dieťa potrebuje zopakovať učivo, napríklad k písomke či odpovedi.
• Videá a pracovné listy budú na webovom sídle kedykoľvek použiteľné pre žiakov, učiteľov alebo
rodičov v prípade potreby či záujmu o vybrané témy.
• Videá a pracovné listy obsahujú iba to, čo vyžaduje kľúčový dokument – štátny vzdelávací
program. Pri príprave videa opomíname to, čo všetko je v učebniciach nad rámec ŠVP.
• Jednotlivými predmetmi sprevádzajú učitelia z rôznych škôl a miest a obcí na Slovensku.
Sledovaním jednotlivých predmetov žiaci zažijú, aké rozmanité máme vyučovanie na Slovensku.
Aj pre učiteľov to môže byť inšpirácia, ako aktualizovať ich vyučovanie.
Vážená pani, vážený pán,
v prípade, že Vás projekt EDU TV zaujal a rozhodli ste sa v ňom participovať, napíšte, prosím na
adresu kamil.sladek@minedu.sk.
Vopred Vám ďakujem za odpoveď a prajem dobré dni v zdraví.

Kamil Sládek, v. r.
koordinátor projektu EDU TV pre 6. – 9. ročník

