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Riešenie konfliktov v školskej družine  I  

Ide zážitkový seminár zameraný na objasnenie  problematiky konfliktov a ich riešenia v 

podmienkach školskej družiny s dôrazom na nedirektívne riešenie (konflikt nerozhoduje 

vychovávateľ ako autorita) a uplatnenie aktívneho počúvania pri riešení sporov medzi 

deťmi.  

 

Dĺžka seminára: 1,5 hodiny    Cena: 80€ / za kolektív*   

Riešenie konfliktov v školskej družine  II 
 

Ide o nadstavbu zážitkového seminára Riešenie konfliktov v 

školskej družene I doplnený o techniky empatického porozumenia 

a vyjednávania medzi deťmi.  

 

Dĺžka seminára: 1,5 hodiny   Cena: 80€ / za kolektív* 

Komunikácia s rodičmi  

Zážitkový seminár zameraný na odkomunikovanie ťažkostí dieťaťa, na získanie 

n iektorých asertívnych techník pri zvládaní kritiky zo strany rodičov a na empatické 

porozumenie pri komunikácii s emotívnymi rodičmi. 

 

Dĺžka seminára: 3 hodiny (odporúča sa vcelku, ale môže sa rozdeliť aj na dve stretnutia po 1,5 hod.) 

Cena: 160€ / za kolektív* 

 

 

* Kolektívom sa rozumie skupina do max. 20 ľudí. V prípade väčších kolektívov odporúčame rozdeliliť kolektív na 
menšie skupiny (napríklad prvostupniari a druhostupniari alebo podľa PK, prípadne vytvoriť skupinu motivovaných 
pedagógov) 
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Základné komunikačné zručnosti pre 

učiteľov 1.stupňa ZŠ 

Zážitkový seminár zameraný na tvorbu podporujúcich 

otázok v komunikácii so žiakmi, aktívne počúvanie s 

dôrazom nehodnotiť  a nesúdiť správanie žiaka, ale 

popisovať  konkrétne prejavy.  Oboznámenie sa s vplyvom 

hodnotenia na budovanie sebaobrazu dieťaťa.  

 

Dĺžka seminára: 1,5 hodiny    Cena: 80€ / za kolektív* 

Šikanovanie   

Vzdelávanie zamerané na získanie základných poznatkov o varovných signáloch a 

jednotlivých fázach šikanovania. Učitelia spoznajú aj možností školy, ako predchádzať 

šikanovaniu, aké metódy sa môžu použiť pri riešení šikanovania a aké opatrenia je možné 

navrhnúť pre agresora i obeť v súlade so Smernicou  č.36/2018 k prevencii a riešeniu 

šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach.  

 

Dĺžka vzdelávania: 3 hodiny      Cena: 160€ / za kolektív*   
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* Kolektívom sa rozumie skupina do max. 20 ľudí. V prípade väčších kolektívov odporúčame rozdeliliť kolektív na 
menšie skupiny (napríklad prvostupniari a druhostupniari alebo podľa PK, prípadne vytvoriť skupinu motivovaných 
pedagógov) 


