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Stav spoločnosti a správanie mládeže

• Spoločenské predsudky o ,,iných“ ľuďoch - antisociálne
správanie, intolerancia, šikanovanie, agresia... 

• Odraz v správaní sa detí a mládeže – šikanovanie iných 
spolužiakov... 

• Výchovné pôsobenie učiteľa - prekážky:  nedostatočná 
príprava učiteľov v tejto oblasti, v praxi: predimenzovaný 
obsah učiva jednotlivých predmetov,  orientácia na výkon a 
vedomosti, časový stres učiteľov, nedostatok vhodných 
materiálov....



Projekt APVV-14-0176: 

Didaktické prostriedky uľahčujúce implementáciu vybraných prierezových tém 
do vyučovania etickej výchovy na druhom stupni ZŠ

http://www.prierezovetemy.info/

Elektronické didaktické materiály: prosociálny rozvoj, multikultúrna 
výchova, mediálna výchova, environmentálna výchova

http://www.prierezovetemy.info/


Projekt KEGA 008UMB-4/2015 : 
Ľudské práva a protipredsudková výchova

publikácia: 
Kol. 2016. Ľudské práva a prosociálna výchova. Metodická príručka pre 
učiteľov základných škôl. B. Bystrica: Belianum, 2016. 172 s. ISBN 978-80-
557-1083-9

Implementácia vybraných ľudských práv (práva detí, gender, etnicita) vo 
vyučovacích predmetoch ZŠ a SŠ   - vydanie elektronických didaktických  
materiálov.



Ukážky k téme ,,kyberšikanovanie“

Online publikácia: 

ČIŽMÁROVÁ, K. - POLÁKOVÁ, E. 2017. Mediálna výchova žiakov v predmete etická 
výchova: Multimediálny didaktický materiál pre učiteľov základnej školy. Banská Bystrica: 
Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. ISBN 978-80-557-1225-3.

Napr. v 5. roč. : Otvorená komunikácia, témy: 

• Internet tvoj dobrý sluha, ale zlý pán.

• Masmediálne vplyvy.

• Závislosti.

• Kyberšikana. 



http://www.prierezovetemy.info/

http://www.prierezovetemy.info/medialna-vychova/

http://www.prierezovetemy.info/prava-v-skole/

http://www.prierezovetemy.info/prava-v-skole/material-na-stiahnutie/

http://www.prierezovetemy.info/
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