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Ako sa venovať 
právam detí a 
ľudským právam v 
škole?

Na ĽP je potrebné 
myslieť na každej 
hodine, v každej situácii.



Ako vzdelávať deti v oblasti práv detí a ľudských 
práv?

vzdelávať tak, že o tom vlastne ani nevedia,
vedomosti vedieť  využiť v praxi.

Akceptujeme, že nie sme rovnakí a máme rôzne názory. Deti  
vnímajú veľmi pozitívne, keď sa stanú tými, ktorých názor, 
riešenie si vypočujeme, akceptujeme, alebo vytvoríme diskusiu... 

NIE! rozoberať ľudské práva nezáživne (cez odrážky), v tejto 
teoretickej rovine.
ÁNO! riešiť to cez  príbehy, ktoré  sa ich dotknú, nútia ich sa 
zamyslieť.

Aj vlastným vzorom vieme deti posúvať k lepšiemu. 



Spolupráca s UNICEF

Titul Škola priateľská k deťom: 

•Stretnutia s dobrovoľníkmi UNICEF
•Škola pre Afriku
•Vianočná zbierka
•Týždeň modrého gombíka: naša škola koordinuje 
úspešne túto zbierku v DK šiestym rokom.



Detské riadiace centrum
V škole funguje školský 
parlament, ktorý rieši problémy, 
prichádza s námetmi, ako 
zlepšiť podmienky v škole.
Zástupcovia jednotlivých tried 
spoločne vymýšľajú rôzne 
akcie...



CIEĽ:
zvýšiť vedomosť o právach detí , Dohovore o právach dieťaťa 
(urobiť to zaujímavo, zážitkovo, tvorivo), 
prehĺbiť vzájomnú komunikáciu, spoluprácu medzi deťmi, 
viesť ich k tolerancii, akceptácii jednotlivých názorov,
upevniť vzťahy a zlepšiť spoluprácu medzi deťmi mladšími a 
staršími.

Projekt bol určený pre všetky deti našej školy.



Deti – dobrovoľníci z 5.-9.  
ročníka absolvovali tri 
tréningy (podľa veku detí). 
Pripravili sme teda 3 
vzorové hodiny podľa veku 
detí. 

Rovesnícke vzdelávanie



Počas novembra 
dobrovoľníci 
absolvovali 29 hodín v 
rámci rovesníckeho 
vzdelávania. Zážitkové 
aktivity z publikácií 
UNICEF sa deťom 
veľmi páčili. 



Projektový deň
V rámci projektového dňa 
žiaci vytvorili plagát na 
svoje vylosované právo...



...a 
predviedli 
svoje právo 
v krátkej 
scénke.



Keďže jednotlivé scénky boli 

naozaj výborné, rozhodli sme 

sa, že ich zdokumentujeme a 

postupne natočíme ako 

krátkometrážne filmy. 

Podarilo sa nám vyrobiť 12 

filmov.



Ďakujem za pozornosť. Patrícia Zrnčíková


