
• Neustále dochádza k znižovaniu hranice veku, kedy majú deti prvé 
sexuálne skúsenosti. 

• Priemerný vek, kedy mladí ľudia prvýkrát prídu do styku s 
pornografiou, je 11 rokov! 

• Ľahká dostupnosť k nevhodným obsahom na internete. 
• Porno slúži pre deti a mladých ako zdroj informácií o sexe a sexualite. 

 
 Aj vás trápi tento novodobý problém? 

 
 Chceli by ste zlepšiť informovanosť o vzťahovej a sexuálnej výchove? 

 
 Radi by ste získali tipy, ako s deťmi hovoriť o citlivých otázkach 

 

SLEDUJTE NÁS A BUDETE V OBRAZE 
 

Od novembra 2022 do apríla 2024 prebieha projekt  

Sexuálne (ne)vzdelávanie a jeho nástrahy 
na webe alebo  

Ako neprepadnúť pornu 
 

Realizátor: European Pedagogical Club 
 

Spolupracujúce subjekty:  



Spoločnosť pre plánované rodičovstvo 
RAABE Slovensko 

EXPOL PEDAGOGIKA 
 

Čo vám postupne prinesieme? 
 Bezplatné učebné materiály 
 Podporné edukačné videá 
 Bezplatné webináre 

 Workshopy pre učiteľov aj rodičov 
 

Čo je naším cieľom? 

1. Prelomenie tabu v téme (u žiakov, učiteľov, rodičov, širokej verejnosti). 
2. Zabezpečenie vzdelávacích obsahov vrátane metodickej podpory v 

danej oblasti určených pre učiteľov, rodičov a následne žiakov základných 
a stredných škôl. 

3. Prevencia sociálno-patologických javov v oblasti sexuálneho správania. 
 

 
Záznam z prvého bezplatného webinára si môžete  

už teraz pozrieť tu:  
 

 
 

Mohlo by vás tiež zaujímať: 

https://www.raabe.sk/files/WEBINARE_Nahravky/20221115_Vz%C5%A5ahov%C3%A1_a_sexu%C3%A1lna_v%C3%BDchova_Miksik_Bendikova.mp4


 
Pracovná učebnica pre žiakov vo veku od 10 do 15 rokov. 

• Obsahuje aktivity na zamyslenie, praktické príklady zo života tínedžerov, riešenia. 
• Učí danú vekovú skupinu zdravým, bezpečným, rešpektujúcim vzťahom. 
• Pomáha orientovať sa v prostredí internetu, nebezpečných hoaxov a 

nedôveryhodných zdrojov. 
• Obsahuje informácie podložené aktuálnym výskumom odborníkov a odborníčok z 

oblasti psychológie a medicíny. 
• Zdôrazňuje rovnosť bez ohľadu na vek, farbu kože, vieru, sexuálnu orientáciu, 

bydlisko. 
• Slúži ako sprievodca pri rozhovoroch medzi rodičmi a ich deťmi. 

• Radí danej vekovej skupine, kam sa obrátiť v oblasti vzťahov, sexuality, intimity. 

VIAC INFORMÁCIÍ 
 
 

Prihláste sa na odber noviniek tu: 

 
Sledujte naše aktivity na www.ozepc.sk, www.raabe.sk 

a www.skolskyportal.sk a neuniknú vám žiadne informácie  
 

 
 

 
 

Projekt finančne podporil Fond SK-NIC. 
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