
 Podľa výskumu EU Kids online z roku 2020 každé piate dieťa a mladý 
človek vo veku 9 – 17 rokov trávi na internete viac ako 4 hodiny počas 

školského dňa a až 26 % detí a dospievajúcich o negatívnych 
skúsenostiach na internete nehovorí s nikým. 

 

 Viete ako sprevádzať mládež k bezpečnému online správaniu, súhlasu 
a kritickému mysleniu nad mediálnym obsahom? 

 

PRIHLÁSTE SA NA BEZPLATNÝ WEBINÁR 
A DOZVIETE SA VIAC  

 
 

Sexuálne (ne)vzdelávanie a jeho 
nástrahy na webe 

Viete, ako s deťmi otvorene hovoriť 
o sexualite (médiá a sexualita, porno, 
sexting, kybernásilie) 

Dátum: 23. február 2023 (štvrtok) o 17.00 

Lektorky: 

MSc Zuzana Bendíková,  výkonná riaditeľka 

organizácie inTYMYta 

MgA Radka Mikšík, lektorka vzťahovej a 

sexuálnej výchovy v organizácii inTYMYta 

Pre koho webinár odporúčame:  Pre školské 

podporné tímy, pre učiteľov na 2. stupni ZŠ, 
pre učiteľov gymnázií a stredných škôl, pre 
učiteľov náuky o spoločnosti, etiky, biológie 

a telesnej výchovy aj pre rodičov 

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. 
ZAREGISTRUJTE SA TU. 

 
Webinár je súčasťou projektu 

Sexuálne (ne)vzdelávanie a jeho 
nástrahy na webe alebo Ako 

neprepadnúť pornu, ktorý realizuje OZ European 
Pedagogical Club, a ktorý podporil Fond SK-NIC. 
 
 
 

SLEDUJTE NÁS A BUDETE V OBRAZE 
 

Od novembra 2022 do apríla 2024 prebieha projekt  

https://teams.microsoft.com/registration/cl0lIw5u40iDsrZj3EiAzA,_5CFsqlvFE2uZYLelByHAA,9Bhc59M8uk-EZZwAKANJBQ,mfZbctEnUE67AjdGvNasmA,hIa5pdY0ik2bj0s3gutijw,x8iW-Wy4jk-XJ7PjANaAoQ?mode=read&tenantId=23255d72-6e0e-48e3-83b2-b663dc4880cc
https://teams.microsoft.com/registration/cl0lIw5u40iDsrZj3EiAzA,_5CFsqlvFE2uZYLelByHAA,9Bhc59M8uk-EZZwAKANJBQ,mfZbctEnUE67AjdGvNasmA,hIa5pdY0ik2bj0s3gutijw,x8iW-Wy4jk-XJ7PjANaAoQ?mode=read&tenantId=23255d72-6e0e-48e3-83b2-b663dc4880cc
https://www.ozepc.sk/sk/
https://www.ozepc.sk/sk/
https://sk-nic.sk/


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 

 

 

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 
 
 

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. 

https://www.raabe.sk/vztahova-a-sexualna-vychova-2
http://www.ozepc.sk/
http://www.raabe.sk/
http://www.skolskyportal.sk/
https://sk-nic.sk/
https://www.raabe.sk/vztahova-a-sexualna-vychova-2

