Klubom SGF

NAŠE ČÍSLO: VR10-10-2021

VEC: „Moduly“

VYBAVUJE: Monika Šišková

BRATISLAVA: 8.10.2021

– projekt SGF a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Vážení predsedovia klubov, vážení tréneri,
Slovenská gymnastická federácia na základe výzvy z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
vypracovala projekt tzv: „moduly“, s ktorým bola úspešná a získali sme dotáciu vo výške 14 400,-EUR.
K naplneniu projektu je potrebné zapojenie a spolupráca v regiónoch. Podrobnosti o projekte uvádzame
nižšie.
Účel:

Inovatívne formy vzdelávania na hodinách telesnej výchovy na I. stupni základných
Škôl („moduly“)
Názov projektu:
Gymnastika na základných školách bezpečne a atraktívne
Termín realizácie:
1.9.2021 – 30.6.2022
Minimálny počet zapojených škôl:
20
Minimálny počet zapojených tried:
50 – 2. ročník ZŠ
Minimálny počet zapojených žiakov
1000
1 Modul
6 vyučovacích hodín
Ciele projektu:
Ministerstvo školstva: Prepojenie školského prostredia so športovými zväzmi
Žiak:
Prebudiť záujem o pohyb a šport.
Inšpirovať ako tráviť voľný čas.
Spoznať nové aktivity
Učiteľ:
Záujem o vzdelávanie
Motivácia učiť
Inšpirácia (cvičenia, aktivity, pomôcky, metódy)
Telesná a športová výchova Skvalitniť, spestriť, inovovať
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SGF: Oboznámenie a obohatenie vyučovania TV o gymnastické činnosti využitím pohybových
prostriedkov zo všetkých gymnastických športov .
Zatraktívniť vyučovanie gymnastiky o nové metódy a formy vyučovania.
Predstavenie gymnastiky ako športu pre všetky deti

Ako bude projekt na školách prebiehať:
• Tréneri, ktorí budú do projektu zapojení si vyhľadajú vo svojom okolí základné školy, kde budú
po dohode s riaditeľom/-kou „moduly“ realizovať.
• 1 modul predstavuje odučenie 6 vyučovacích hodín v jednej triede. Projekt je určený 2. ročníkom
ZŠ, výnimočne môžu byť zapojené aj 3. a 4. ročníky.
• Tréneri zapojení do projektu budú za svoju prácu honorovaní.
• Jednotlivé moduly (hodiny TV) budú spracované písomne pre všetkých zapojených trénerov.
Vyučovanie musí byť na všetkých školách rovnaké.
Chcete byť súčasťou projektu?
• Ak vás projekt zaujal a chcete sa stať jeho súčasťou, neváhajte a kontaktujte nás:
gymnastics@sgf.sk do 22.10.2021
Ďalšie kroky:
• Stretnutie prihlásených trénerov (online alebo fyzicky) 27.10.2021

Teším sa na spoluprácu!

PaedDr. Monika Šišková
Generálna sekretárka SGF
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