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PRÁCA V PEER SKUPINÁCH
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Cieľom projektu bolo zaškoliť a poskytnuť priestor mladým ľuďom 

(peer aktivistom) na vytvorenie pravidelných 

aktivít zameraných na vzdelávanie a výchovu k rešpektovaniu 

ľudských práv, formovanie etických hodnôt, pozitívného vzťahu k 

rôznorodosti, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, 

nediskriminácii, tolerancii, spravodlivosti, solidarite. 

Naučiť mladých ľudí svoje názory prezentovať, diskutovať, obhajovať, 

vedieť kriticky hodnotiť mediálne informácie a posúdiť vierohodnosť 

informácii na internete a na sociálnych sieťach. Dokázať odlíšiť fakty 

od názoru, rozoznať propagandu.

Prínosom projektu sú odborne zaškolené peer-skupiny mladých ľudí, ktorí 

prispevajú k skvalitneniu a zatraktívneniu 

podávaných informácií a vedomosti prostredníctvom rovesníkov.  

Taktiež prínosom je zmapovaná situácia v meste a podnety pre CVČ pre 

vytváranie nových programov v nasledujúcich rokoch. Súčasne podnety 

pre prípravu akčných plánov práce a metodickej príručky. 

INFORMÁCIE O PROJEKTE



CIEĽOM ŠKOLENÍ BOLO 
SPOZNAŤ TÚTO 

ODVRÁTENÚ TVÁR 
INTERNETU!

Šíre končiny 

internetu sú slnkom 

zaliatou krajinou 

nekonečnej zábavy, 

kronikou košatého 

všeľudského 

poznania a studnicou 

užitočných informácií 

na dosah ruky. Má 

však - nejako 

prekvapivo - aj svoju 

odvrátenú tvár.

2. školenie: ĽUDSKÉ PRÁVA, 

DISKRIMINÁCIA, MANIPULÁCIA - 

kritické myslenie

Zrealizované 2 školenia:  

1.školenie: INTERNET A JEHO 

NEBEZPEČENSTVO – sociálne 

siete, správanie sa, kritické 

myslenie, hodnoty

Školenia
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Centrum voľného času 
Stará Ľubovňa 

29.- 31. október 2017  
Centrum voľného času, 
Stará Ľubovňa

16.- 18. november 2017  
Doškoľovacie stredisko, 
Vyšné Ružbachy

Viac info na: 
www.cvc.sk, 
info@cvc.sk 

+421 524 322 991 

Školenia realizované v rámci projektu podporeného  z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“,  ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút 

mládeže.



Vytváranie peer skupín (3-5 členných tímov) – tímová spolupráca. 
Praktické workshopy – selektívny prístup k informáciám, príklady zo života, 
problém solving (názory, postrehy, diskusia). 
Praktické ukážky filmov šíriacich sa na internete (spätná väzba). 
Hodnotenie školenia – individuálne, skupinové, hodnotiacim terčom, 
uvedomenie si vzdelávacieho procesu. 

1.školenie: INTERNET 
A JEHO NEBEZPEČENSTVO



2. školenie: ĽUDSKÉ PRÁVA, 
DISKRIMINÁCIA, MANIPULÁCIA 

Praktické workshopy – interaktívne rolové hry, "zažitie" diskriminácie. 
Prezentácia filmov zameraných na danú tému. 
Kritické myslenie – manipulácia, ako zvládať situácie. 
Praktické cvičenie – nebezpečenstvo, manipulácia s historickými faktami, 
rasisticky orientované skupiny, dôsledky zlej interpretácie informácií. 
Hodnotenie školenia - individuálne, skupinové, hodnotiacim terčom. 



AKTÍVNE ZAPÁJAŤ MLADÝCH

PREPÁJAŤ SKÚSENOSTI ZO ŽIVOTOM

NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE, STANOVENIE 

CIEĽOV (ČO SA CHCEME NAUČIŤ)

NEMORALIZOVAŤ

POUŽIŤ VIACERÉ TECHNIKY

PODPOROVAŤ SPOLUPRÁCU, NIE SÚPERENIE

OBMIEŇAŤ AKTIVITY PODĽA POTREBY

BYŤ PRIPRAVENÍ ZMENIŤ PLÁN 

REAGOVAŤ TU A TERAZ 

BYŤ PRIPRAVENÍ VYPOČUŤ

PREZENTÁCIE 

Workshopy realizované  

peer aktivistami

Pri workshopoch je dôležité:



Školenia a workshopy 
mali by spĺňať tieto 

kritéria...
Základné informácie o témach –  úvod do 

bezpečného užívania internetu, špecifikácia pojmov: 

kyberšikana, sociálne siete, postoje, tolerancia, 

hodnoty, využívanie kritického myslenia.  

Praktické workshopy – energizéry, rozdelenie do 

skupín, tímová spolupráca, interaktívne rolové hry, 

prezentácie prác skupín a sebarealizácia.

Prezentácia filmov – tematicky zameraných na 

danú tému, poukázanie na nástrahy 

a  dôsledky, konštruktívna diskusia.

Hodnotenie školení/ workshopov – individuálne, 

skupinovo, hodnotiaci terč, anketa, dotazník,  

evalvácia vzdelávacieho procesu.

Šírenie výstupov projektu – web stránkou CVČ, 

FB a oslovením žiakov ZŠ a SŠ v meste. 



Reálnyvs. Virtuálnysvet

Reálny vs. Virtuálny 
svet



Virtuálna 
realita  

 

„Súčasná generácia mladých ľudí považuje za virtuálnu generáciu 

seba, alebo svojich mladších kamarátov, spolužiakov. Internet a 

možnosti, ktoré ponúka so sebou nesú určité klady aj zápory. 

 

Virtuálny priestor v podobe internetu, počítačov a smartphonov, im 

ponúka možnosť jednoduchej a prístupnej komunikácie, či ľahkú 

prístupnosť k informáciám. 

 

 Na druhej strane vnímajú nevýhody, spojené s nedostatkom času na 

povinnosti, koníčky, ako aj priateľov. Problematicky tiež vnímajú 

internetovú komunikáciu, ktorá je často na úkor rozhovorov tvárou v 

tvár. Vnímajú tiež nástrahy virtuality, akými sú závislosti na 

internete či hrách, ako aj klamstvo, či kyberšikanu, ktoré sa často 

objavujú prostredníctvom rôznych sociálnych sietí.“



KYBERŠIKANA
S nástupom a rozšíreným využívaním elektronických

technológií sa čoraz viac stretávame aj s jej negatívnymi
javmi, akým je aj KYBERŠIKANOVANIE.

Téma kyberšikany je súčasťou worshopov.

...samotná príčina negatívnych javov nespočíva 

v nástroji, ale v ľuďoch, ktorí ho používajú...



K Y B E R Š I K A N A

Čo všetko môže byť
kyberšikanovanie:

- urážky a nadávky

- obťažovanie, zastrašovanie, vyhrážky

a vydieranie

- zverejnenie trápnych, intímnych

alebo upravených fotografií alebo videí

- šírenie osobných alebo nepravdivých

informácií o obeti

Kyberšikana???
Kyberšikanovanie je opakované 

a zámerné správanie, ktorého

cieľom je vysmievať sa, ubližovať

niekomu,  

ponižovať ho a raniť.  

Agresor zneužíva svoju moc  

nad obeťou. Obeť vníma

kyberšikanovanie ako 

zraňujúce, a nevie sa voči nemu

dostatočne brániť. 

 

- vylúčenie zo skupiny

- krádež identity, vytváranie falošných

a posmešných profilov, nenávistných 

skupín

KYBERNETICKÉ ŠIKANOVANIE, ELEKTRONICKÉ 
ŠIKANOVANIE, ONLINE ŠIKANOVANIE, CYBERBULLYING, 

CYBERMOBBING

...alebo pod názvami...



AKO ROZOZNAŤ 
KYBERŠIKANOVANIE?

DIEŤA MÔŽE BYŤ ELEKTRONICKY 
ŠIKANOVANÉ, AK: 

BANK INFO TOTAL DUE

 zisťuje ako sa dá zablokovať osoba na sociálnych 

sieťach, ako sa dajú zablokovať prichádzajúce hovory či SMS, 

 prestane používať sociálne siete, zruší si svoj profil, 

nečakane prestane používať počítač alebo mobilný telefón, 

veľakrát mu zvoní telefón alebo chodia sms správy, 

ale nezdvíha, neodpovedá ne,nechce o 

telefonátoch a správach hovoriť, 
sa zdá nervózne, neisté alebo smutné pri čítaní emailov alebo 

správ v mobile, po odchode od počítača, 

uniká do choroby, 

nechce chodiť do školy alebo medzi ľudí, 

vyhýba sa rozhovoru o tom, čo robí na počítači alebo mobile,

uzatvára sa pred rodinou a priateľmi, a súčasne popiera, žeby 

sa niečo dialo,

uniká do sveta fantázie, počítačových hier. 



DIEŤA MÔŽE ELEKTRONICKY 
ŠIKANOVAŤ, AK: 

BANK INFO
TOTAL DUE

rýchlo vypína obrazovku alebo zatvára programy v počítači, 

keď sa priblížite, 

prehnane sa smeje pri používaní počítača, 

trávi čas s kamarátmi pri počítači, prehnane sa smejú, ale 

nechce prezradiť, čo robia, 

vyhýba sa rozhovoru o jeho aktivitách na počítači, 

používa niekoľko online účtov alebo adries, ktoré ani nie sú 

jeho, 

maže históriu prehliadania, 

ak sa správa voči ostatným deťom agresívne aj v realite, 

ponižuje ich, vysmieva sa im, 

zažilo silný konflikt s kamarátom alebo učiteľom, ktorý zostal 

nevyriešený, dieťa stále cíti krivdu a hnev. 

AKO ROZOZNAŤ 
KYBERŠIKANOVANIE?



JE POTREBNÉ SI VŠÍMAŤ!

AKO ROZOZNAŤ 
KYBERŠIKANOVANIE?

zanedbávanie školských povinností, zhoršenie prospechu 

alebo zlyhávaniev škole, vyhýbanie sa škole, ktoré môže 

súvisieť buď so snahou vyhnúť sanstretnutiam s agresorom 

alebo s priveľkou mierou záťaže, 

výraznú zmenu správania – napr. uzatvorenie sa do seba, 

únik do sveta počítačových hier, vyhýbanie sa dovtedy 

obľúbeným činnostiam alebo kamarátom, 

psychosomatické ťažkosti (zdravotné ťažkosti spôsobené 

psychickými príčinami), napr. bolesti brucha, poruchy spánku, 

zhoršenie alergických príznakov, zvýšená náchylnosť na 

ochorenia, 

rôznorodé negatívne emocionálne prejavy - pocity hanby, 

trápnosti, poníženia, smútku, bezvýchodiskovosti a 

beznádeje, 

psychické ťažkosti a ochorenia- depresie, úzkosti, 

neustály strach a pocit ohrozenia, 

pocit vlastného zlyhania, pokles sebavedomia a dôvery v ľudí, 

zvýšenie agresívneho správania, násilie voči iným, pomstu, 

sebapoškodzovanie, samovražedné sklony, ktoré sú reakciou 

na zdanlivo bezvýchodiskovú situáciu. 



ČO BY SME MALI  VEDIEŤ 
O KYBERŠIKANOVANÍ 

 
Dávaj si pozor na to, čo o sebe zverejníš na 

internete.

Ak sa ti na internete niekto vysmieva, nadáva ti, 

vyhráža sa ti alebo ti ináč ubližuje, nemá na to 

právo a ty sa vždy môžeš nejakým spôsobom 

brániť.
Ak kyberšikanovanie neprestáva, nenechávaj si to 

pre seba. 

Všetky dôkazy (SMS správy, emaily, stránky, čet) 

si ukladaj.

Kyberšikanovanie nie je správne a môže niekomu 

veľmi ublížiť. 
Ak si všimneš, že niekto niekomu na internete 

alebo pomocou mobilu ubližuje, posmieva sa mu, 

ponižuje ho, nezostaň ticho.



 
Šikana- u nás nie!!! 
 
1. Správame sa jeden k druhému 
s rešpektom a férovo, v 
škole aj na internete. 
2. Ak niekoho z nás budú 
šikanovať cez internet, 
budeme odvážni. 
3. Nikdy sa nepripájame ku 
kyberšikane akéhokoľvek 
druhu. 
4. Zavoláme si pomoc, 
porozprávame sa s rodičmi 
a/alebo učiteľmi! 
 

Ako predchádzať šikane? 



 KRITICKÉ 
          MYSLENIE

Definovať ho môžeme ako:

je schopnosť, ktorá je predpokladom k obozretnosti, opatrnosti 

pri vyhľadávaní, využívaní aj interpretácii informácií 

hlbšie a dôkladnejšie pochopenie súvislosti a objavenie 

súvislosti teórie a informácií, ktoré by nám neprišli na um len 

pri pasívnom i povrchnom prijímaní a využívaní informácií 

Keď kriticky premýšľame, v 

podstate sa len riadime 

múdrym príslovím -   

Dôveruj, ale preveruj.



 METÓDY 
kritického myslenia

Cinquain (päťlístok, päťriadková báseň) 
Vyžaduje zlučovanie informácií, stručných výrazov, ktoré 

opisujú zadanú tému. 

1. riadok – pomenovanie témy (podstatné meno) 

2. riadok – opis témy 2 prídavnými menami 

3. riadok – činnosť, dej na vyjadrenie dejovej zložky 

námetu 

4. riadok – ucelená štvorslovná formulácia vyjadrujúca 

názor, vcítenie sa 

5. riadok – zhrnutie (synonymum témy, rekapitulácia 

témy) 

Kocka 
Hracia kocka má na svojich stranách výzvy (6 slovies), 

ako má žiak o danej téme uvažovať: 
popíš, porovnaj, asociuj, analyzuj, aplikuj, 

argumentuj za a proti. 
K stanovenej téme by mali žiaci písať podľa vybratého 

pokynu. Časový limit 2-4 minúty. Je potrebné, aby sa 

vystriedali všetky strany kocky. Tak si žiak vytvára 

hypotézy, hľadá reálne využitie pre tému, formuluje 

myšlienky, vedomosti, rozoberá tému na čiastočné 

podtémy. 



 METÓDY 
kritického myslenia

Učenie formou skladania 

Forma kooperatívneho učenia, pri ktorej ide o priame 

odovzdávanie nadobudnutých poznatkov členov jednej 

skupiny. Žiakov rozdelíme do skupín (napr. bieli, modrí, 

červení), v ktorých pôjde o ďalšie preskupenie na 

základe istých kritérií (1, 2, 3, 4, 5). Úlohou každej 

expertnej skupiny (1, 2...) je naštudovať časť novej 

informácie, pochopiť ju a premyslieť, 
ako ju podajú ďalej. Po porozumení nových informácií 

odchádzajú do svojich domovských skupín, kde 

prezentujú získané poznatky. Tak všetci členovia 

expertných skupín dajú dohromady novú látku. 

Metóda I.N.S.E.R.T 

I.N.S.E.R.T  je interaktívny poznámkový systém pre 

efektívne čítanie a myslenie. Pri individuálnej práci s 

textom žiaci využívajú značky na označenie: 

☺ TOTO SOM VEDEL(A) 

+  TOTO SOM SA DOZVEDEL(A) TERAZ 

  -  TOTO JE INAK,AKO SOM SI MYSLEL(A) 

?  TOMUTO NEROZUMIEM 

*    TOTO JE VEĽMI DOLEŽITÉ 



 Názov hry: Poď von! (sociálne siete)

AKO NA TO ... 
aktivity realizované vrámci workshopov

Cieľ: Uviesť klady a zápory používania elektronických 
zariadení.  
Časové trvanie: 10- 15 minút 
Postup: Vyberte jedno dieťa, ktoré bude akože sedieť za 
počítačom. Ostatné deti budú mať za úlohu ho lákať odísť 
od počítača. Dieťa pred monitorom musí argumentovať 
prečo nechce na jednotlivé ponuky pristúpiť a odísť od 
počítača. Rozprávajte sa s deťmi o tom, čo ich na počítači 
tak baví, kedy si radšej vyberú počítač a kedy kamarátov a 
prečo.

Názov hry: Štyri rohy  (kritické myslenie) 
Cieľ: Vyjadriť svoj názor s využitím kritického myslenia. 
Časové trvanie: 20- 25 minút 
Postup: Kúzlo tejto aktivity spočíva v pohybe žiakov po triede. 
Po triede sú rozmiestnené očíslované papiere. Na každom z 
nich je napísaná jedna otázka. Žiaci sú rozdelení do 3 – 4 
skupín. Každej skupine je pridelené číslo papiera, pri ktorom 
začínajú odpovedať. Skupina chvíľu diskutuje o zadaní a na 
papier napíše svoju odpoveď, názor. Na pokyn učiteľa sa 
presunú do ďalšieho rohu, oboznámia sa s otázkou, reakciami 
predchádzajúcej skupiny a po krátkej diskusii pripíšu svoj 
komentár, odpoveď, názor. Aktivita sa končí, keď skupiny 
dorazia do svojej domovskej stanice. (1 z metód kritického 
myslenia) 



Názov hry: Čo sa stane s mojou fotografiou 

na internete (sociálne siete- kyberšikana)

Cieľ: Zvyšovanie citlivosti voči svojmu prežívaniu 
a prežívaniu iných. 
Časové trvanie: 20- 25 minút 
Postup: Posadajte si so žiakmi do kruhu, do stredu rozložte 
obrázky. Nechajte všetkých žiakov, aby si vybrali jeden 
obrázok, ktorý sa im najviac páči. Všetci postupne ukážu 
ostatným svoj obrázok a povedia, prečo si vybrali práve tento a 
čo sa im na ňom páči. Postupne posúvajte obrázky v kruhu. 
Každý má k obrázku, ktorý dostal, niečo dokresliť. Vopred 
žiakom nepovedzte, že majú dokresliť niečo negatívne, 
nechajte to na nich. S veľkou pravdepodobnosťou sa objavia aj 
takéto kresby. Pokračujte v kruhu dovtedy, kým sa obrázky 
nevrátia k vlastníkovi. Následne si všetci pozrú svoje obrázky a 
čo na nich pribudlo. Možno niečo pekné, ale možno aj niečo 
také, čo sa im nepáči. Ukážte si navzájom svoje obrázky. Ako 
sa žiaci cítia, keď im niekto takto dokreslil ich pekný obrázok? 
Možno ich niečo potešilo, niečo im príde smiešne, možno im 
bude ľúto. Povedzte žiakom, že obrázky, ktoré si vybrali, mali 
predstavovať ich fotografiu na internete. Ak si zverejnia 
fotografie na internete, tiež ich púšťajú zo svojich rúk. Tak, ako 
sa cítili pri tejto hre, tak by sa mohli cítiť aj na internete. 
Rozprávajte sa o tom, čo všetko sa môže stať s fotografiou na 
internete.



Spracovala: Mgr. Pavla Bačinská 

Centrum voľného času, 
Farbiarska 35, 
Stará Ľubovňa 

www.cvc.sk 
info@cvc.sk 

Chceš získať viac informácií?
Deti v sieti: http://nehejtuj.sk/wp- 
content/uploads/2017/01/zodpovedne_deti_hi.pdf

 
https://www.kybersikanovanie.sk/ 

 
http://cyberhelp.eu/sk 

Táto príručka je vytvorená v rámci projektu podporeného  z dotácie 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 
2014 – 2020“,  ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.


