
   ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene 

Vás pozýva na 8. ročník regionálnej konferencie 

 

UČIACA SA ŠKOLA - BEZPEČNÁ ŠKOLA 

10. december 2019 

 

Miesto  Kongresové centrum ŠD TU Zvolen a ZŠ, P. Jilemnického 2, ZV 

Program  

8,30  Prezencia účastníkov 

8,45  Otvorenie konferencie 

 Cítime sa bezpečne aj vďaka Vám, žiaci ZŠ P. Jilemnického 2, ZV 

 Inšpiromat bezpečnej školy, Ľuboslava Bieliková, riaditeľka školy 

 Ľudské práva včera a dnes, Miroslava Novodomcová, SNSĽP 

 Holokaust sa týka aj detí, žiaci zúčastnených škôl 

 Otvorený návrat k nenávisti, Beata Nemcová 

Posolstvo účastníkov 

 Svet vo fotografiách, žiaci ZŠ Hrnčiarska, ZV 

10,30 Občerstvenie 

11,00 – 13,00 Paralelné tvorivé workshopy 

- pre žiakov a študentov 

- pre dospelých 

Každý účastník sa zúčastní jedného z workshopov, ktoré 

prebiehajú v rovnakom čase v rôznych učebniach školy. 

13,00 Obed 

13,30 Ukončenie konferencie 

____________________________________________________________ 
 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR 

v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv 

a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 

antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu 

výlučne zodpovedá Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen. 

 

 

Tvorivé workshopy pre žiakov a študentov 

1. Predsudky a my... vedú do tmy?!   Nela Lenďáková 

Seminár realizovaný formou rovesníckeho vzdelávania absolventkou 

akreditovaného vzdelávacieho programu pre ambasádorov štruktúrovaného 

dialógu a vzdelávania IUVENTY zameraného na ľudsko-právne vzťahy. 

 

2. Byť pozitívny = byť cool    Jana Šimšáleková 

Seminár zameraný na „rezilienciu“ – porozumenie tomu, čo to je, ako ju 

u seba poznať, rozvíjať a čerpať v prípade ťažkých životných situácií. 

Budovanie povedomia o svojej vnútornej sile prostredníctvom rôznych 

aktivít, hier a videí. 

 

 

 

 

 

 

Tvorivé workshopy pre dospelých 

1. Rešpektujem sám seba a svoje okolie          Zuzana Almáši Koreňová 

Seminár o osobnom rozvoji, o efektívnych stratégiách, komunikácii, 

osobnej slobode a zodpovednosti sám za seba. 

 

2. Ako áno ako nie o holokauste       Beata Nemcová 

Interaktívny, inšpirujúci seminár pre pedagógov doplnený obrazovým 

materiálom využiteľným v školskej praxi. 

3. Mne sa to stať nemôže   Miroslava Novodomcová 

Prevenčný film s diskusiu odhaľujúci akútny problém spoločnosti - 

obchodovanie s ľuďmi. O svojich reálnych osudoch hovoria štyri obete. 

Film poodhaľuje tiež taktiky obchodníkov s ľuďmi a ich metódy 

manipulácie s potenciálnymi obeťami.  

https://www.justice.gov.sk/
https://www.justice.gov.sk/

