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Aktivity v rámci programu ´Škola bez nenávisti´ 
na mesiac máj 2020 

 
WEBINÁRE absolvované členmi realizačného tímu ŠBN:  
 
Využívajme príbehy vo vzdelávaní  (Iuventa/EDUMA) - špecifiká 
preventívnych aktivít v online prostredí, aplikácie využiteľné  pri práci so 
žiakmi , diskusia k téme webinára, ale aj príp. ďalších tém, ktoré v rámci 
programu ŠBN. Webinár  zameraný na nasledovné témy: 
·         Storytelling, v čom je sila príbehov? 
·         Formy storytellingu - písaný, obrazový, video storytelling. 
·         Emócie, hodnoty a postoje - prečo a ako s nimi pracovať? 
·         Kritické myslenie - práca s informáciami a mediálna gramotnosť. 
·         Online živá knižnica a práca s ňou. 
 
                                                                                   T: 4. - 7. 5 . 2020  
 
"Ako vytvoriť online preventívny program" (IUVENTA) - aké sú špecifiká 
preventívnych aktivít v online prostredí, na aké témy sa zamerať, aké online 
nástroje a zdroje je vhodné použiť a tipy a odporúčania lektorky. 
 

 T: 14. 05. 2020  
 
Workshop Digitálny detox a ako sa vyhnúť informačnej zahĺtenosti   
(IUVENTA) - ako efektívne pristupovať k internetu a digitálnym zariadeniam 
tak, aby boli prínosom a nie záťažou pre naše telo a myseľ 
 

T: 26. – 28. 05. 2020 
 
 
Náročné životné situácie, Corona - prezentácie zverejnené na webstránke 
ŠBN s cieľom pomôcť žiakom GJAR zvládnuť svoje pocity a celú náročnú 
situáciu, ktorá neumožňuje osobné stretnutia. - všetci  
 
Z: PaedDr. J. Markovičová, Michael Mclean   T: priebežne 
 
Prevencia obchodovania s ľuďmi – prezentácia pre  žiakov 3. ročníkov, 
v ktorej sú základné informácie, užitočné rady, preventívne informácie a 
odkazy na reálne príbehy obetí obchodovania s ľuďmi. - žiaci 3. ročníka 
 
 

Z: PaedDr. J. Markovičová, Mgr. Petrovská   T: 25. 05. 2020 
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*nasledujúce aktivity sa z dôvodu karantény presunuli na školský rok 
2020/2021 
 
 

*Workshop/Prednáška – zaujímavou formou oboznámiť žiakov 
s problémom šikanovania na školách, čo je šikanovanie, kde k nemu 
najčastejšie dochádza, ako určiť obeť a agresora, aké sú spôsoby 
šikanovania, príčiny a dôsledky. Porozprávať sa o prevencii, pomoci 
v prípade potreby a aj o novej, medzi deťmi populárnej forme šikanovania – 
kyberšikanovania -  žiaci G8  
 
Z: mjr. JUDr. K. Šmelková (Krajské riaditeľstvo PZ), Mgr. Petrovská 
   
        T: máj 2020 
    
*Peer-to-peer workshopy – formou rovesníckeho vzdelávania sa žiaci 
môžu realizovať spôsobom, ktorý im je blízky a zároveň priblížiť 
problematiku vzťahov, tolerancie  mladším žiakom atraktívnym spôsobom a  
motivovať ich do budúcnosti cez praktické a zábavné aktivity – I. OA, II. OA, 
III. OA, IV. OA 
 
Z: Mgr. Petrovská, žiacky realizačný tím ŠBN   T: 14. 05. 2020 
 
 
*Kritickým myslením proti diskriminácii - cieľom projektu je 
prostredníctvom aktivít zapojiť mládež do prevencie a eliminácie 
diskriminácie a boja proti nej, zvýšiť informovanosť o možných dôvodoch a 
formách diskriminácie, špecificky v oblasti rovnakého zaobchádzania a 
rovnakých príležitostí pre mužov a ženy, a informovať o spôsoboch ochrany 
pred diskrimináciou - všetci 
 
Z: Mgr. Bystrianska       T: 18. 05. 2020 
 
 
*Mymamy - prevenčné interaktívne aktivity venujúce sa podpore myšlienky 
rodovej rovnosti, podľa ktorej ani jedno pohlavie nie je nadradené a nemá 
právo si čokoľvek od toho druhého nárokovať – G4 
 
Z: Mgr.  Bessenyeiová       T: máj 2020 
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