
DOOBEDIE - BLOK PRE ŽIAKOV A ŠTUDENTOV

8:00 - 8:15 OTVORENIE FESTIVALU A BLOKU PRE ŽIAKOV A ŠTUDENTOV

8:15 - 9:00 WORKSHOP STEREOTYPY A PREDSUDKY
Čo v našom živote stereotypy a predsudky? O čo nás ochudobňujú? 
Ako stereotypy a predsudky ovplyvňujú férový prístup k ľuďom naokolo?

9:00 - 9:30 ŽIVÁ KNIŽNICA I.
Stretnutie so Živými knihami

9:30 - 10:00 ŽIVÁ KNIŽNICA II.
Stretnutie so Živými knihami

10:10 - 11:00 WORKSHOP VNÍMAVÝ ŽIAK A VNÍMAVÁ ŠKOLA
Potrebujeme byť vnímaví? Ako naša vnímavosť ovplyvňuje kvalitu života ľudí 
okolo nás? Čo vystihuje vnímavého žiaka, vnímavú školu? Ako môžem 
podporiť vnímavosť v našej triede?

POOBEDIE - BLOK PRE UČITEĽOV

13:30 - 13:50 OTVORENIE FESTIVALU A BLOKU PRE UČITEĽOV

13:50 - 14:30 WORKSHOP STEREOTYPY A PREDSUDKY NA ŠKOLÁCH
Ako pracovať so stereotypmi a predsudkami medzi žiakmi? Aké nástroje 
môžem použiť na zistenie miery stereotypyzácie a predsudkov medzi 
žiakmi?

WORKSHOP KULTÚRA TRIEDY, KULTÚRA ŠKOLY
Ako kultúra triedy, školy vplýva na formovanie charakteru žiakov a učiteľov? 
Ako môžem podporiť hodnoty medzi žiakmi? Ako nastaviť normy, ktoré 
povzbudzujú toleranciu v triede, škole?

WORKSHOP CEZ PRÍBEHY K POZNANIU
Ako príbehy podporujú premýšľanie, zvedavosť a chuť objavovať seba a svet 
naokolo? Ako nenásilne vnášať príbeh do triedy, vyučovania, zborovne?

WORKSHOP CEZ STORYTELLING K INKLÚZII 
Ako príbehy podporujú citlivosť a prijímanie odlišností medzi žiakmi, 
učiteľmi? Ako využívať storytelling na formovanie charakteru žiakov a 
porozumeniu rozmanitých potrieb žiakov/spolužiakov? Ako priniesť cez 
príbehy inklúziu do zborovne?

WORKSHOP CEZ PRÍBEHY K SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI 
NA ŠKOLÁCH
Ako podporovať spoločenskú zodpovednosť medzi žiakmi, učiteľmi, 
rodičmi? Ako otvárať tému spoločenskej zodpovednosti? Ako využívať 
príbehy na zviditeľnenie prijímania spoločenskej zodpovednosti na úrovni 
školy?

14:35 - 15:10 ŽIVÁ KNIŽNICA / ONLINE ŽIVÁ KNIŽNICA
Stretnutie so Živými knihami 

15:15 - 16:00 WORKSHOP VNÍMAVÝ ŽIAK 
Potrebujeme vnímavých žiakov? Ako  žiakoch podporovať vnímavosť? Čo 
vnímavosť prináša triede, škole?

WORKSHOP VNÍMAVÁ ŠKOLA 
Čo vystihuje vnímavosť na škole? Ako ju môže škola pretaviť do 
strategických dokumentov? Kedy môžeme povedať, že sme na ceste stať sa 
vnímavou školou, školou citlivou k potrebám svojich žiakov,ich rodičov, 
učiteľov?

WORKSHOP VNÍMAVÍ UČITELIA 
Od čoho závisí vnímavosť učiteľa? Ako ju možno podporovať? Kde získajú 
učitelia inšpiráciu? Ako zistím, že som vnímavým učiteľom, učiteľkou? Ako 
vnímavosť učiteľa vplýva na vnímavosť žiakov a ich rodičov?

WORKSHOP VNÍMAVÍ RODIČIA
Potrebujeme podporovať vnímavosť rodičov svojich žiakov? Kde nájdeme 
inšpirácie? Aké  príležitosti máme na podporu vnímavosti u rodičov? Kedy 
vieme, že rodič je vnímavý k potrebám svojho dieťaťa? Ako podporiť 
spoločenskú zodpovednosť rodičov cez príbehy?

WORKSHOP VNÍMAVÁ MLÁDEŽ
Vnímavá mládež ako nová generácia? Čím by sme vnímavú mládež 
charakterizovali? Ako vieme vnímavosť mimo školy podporovať?

16:10 - 16:20 UKONČENIE BLOKU PRE UČITEĽOV

NESKORÉ POOBEDIE - BLOK PRE FIRMY 

16:30 - 16:50 OTVORENIE FESTIVALU A BLOKU PRE FIRMY

16:50 - 17:30 WORKSHOP STEREOTYPY A PREDSUDKY NA PRACOVISKU
Potrebujeme vedieť o tom, aká klíma je na pracovisku? Ako pracovať so 
stereotypmi a predsudkami, ktoré sa na pracovisku objavujú? Ako formovať 
u zamestnancov postoje nenásilnou, nedirektívnou formou?

WORKSHOP AKO V ZAMESTNANCOCH PODPOROVAŤ 
VNÍMAVOSŤ KU KOLEGOM?   
Čo prináša firme vnímavý zamestnanec? Ako vplýva na klímu v tíme, jej 
produktivitu a posilňovanie kultúry?

WORKSHOP VNÍMAVÁ FIRMA - SME NA DOBREJ CESTE? 
Ako vnímavosť a spoločenská zodpovednosť spolu súvisia? Čím sa 
vyznačuje vnímavá firma? Ako vnímavosť k potrebám ľudí, kolegov, 
zamestnancov formuje integritu zamestnancov k firme?

WORKSHOP AKO V ZAMESTNANCOCH PODPOROVAŤ 
VNÍMAVOSŤ KU KLIENTOM?   
Ako vnímavosť a proklientský prístup spolu súvisia? Ako vnímavosť 
podporuje kvalitu, dostupnosť a prístupnosť služieb k zákazníkom? Do akej 
miery súvisí vnímavosť s budovaním vzťahov s klientmi?

17:30 - 18:00 ŽIVÁ KNIŽNICA / ONLINE ŽIVÁ KNIŽNICA
Stretnutie so Živými knihami 

18:00 - 18:30 UKONČENIE BLOKU PRE FIRMY

DOOBEDIE - BLOK PRE ABSOLVENTOV A ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL 

8:30 - 9:00 OTVORENIE FESTIVALU A BLOKU PRE ABSOLVENTOV A 
ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL

9:00 - 9:50 WORKSHOP STEREOTYPY A PREDSUDKY
Čo v našom živote stereotypy a predsudky? O čo nás ochudobňujú? 
Ako stereotypy a predsudky ovplyvňujú férový prístup k ľuďom naokolo?

WORKSHOP STEREOTYPNE O PREDSUDKOCH 
Čo predsudok je a čo nie je? Aké sú najčastejšie predsudky k menšinám na 
Slovensku? Ktorá z menšín je najčastejšie vystavená dopadu predsudkov a 
ako tieto dopady ovplyvňujú ich kvalitu života? 

WORKSHOP FARBY CHUDOBY 
Kedy sa človek ocitá na hranici chudoby? Ktoré z menšín na Slovensku čelia 
chudobe? Ako predsudky a stereotypy vplývajú na možnosti a príležitosti 
menšín k pracovným príležitostiam? Čoho sa menšiny zasiahnuté chudobou 
obávajú najviac?

10:00 - 10:30 ŽIVÁ KNIŽNICA I.
Stretnutie so živými knihami 

10:35 - 11:05 ŽIVÁ KNIŽNICA II.
Stretnutie so Živými knihami 

11:10 - 11:55 WORKSHOP CEZ PRÍBEHY K POZNANIU
Ako príbehy podporujú naše porozumenie k zraniteľným skupinám a 
menšinám v spoločnosti? Aké obohatenie príbehy prinášajú pre našu , 
spoločenský a rodinný život? 

WORKSHOP MÁME VNÍMAVÉ VYSOKÉ ŠKOLY?
Aké hodnoty by mala zdieľať vysoká škola/univerzita, aby sme ju mohli 
označiť ako vnímavú školu? Čo poskytuje taká škola študentom a čo 
pedagógom? Ako môžeme podporiť školu v tom, aby bola vnímavou 
vysokou školou/univerzitou?

WORKSHOP SME SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÁ SPOLOČNOSŤ?
Čo pre nás znamená slovo spoločenská zodpovednosť? Ako spoločenská 
zodpovednosť  v krajine ovplyvňuje kvalitu života menšín?  Čo môžeme 
urobiť pre spoločenskú zodpovednosť na úrovni MY-študenti? Čo môžem 
urobiť pre spoločenskú zodpovednosť JA?

12:00 - 12:30 UKONČENIE BLOKU PRE ABSOLVENTOV A ŠTUDENTOV 
VYSOKÝCH ŠKÔL

POOBEDIE - BLOK PRE UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL 

13:30 - 13:50 OTVORENIE FESTIVALU A BLOKU PRE UČITEĽOV VYSOKÝCH 
ŠKÔL

13:50 - 14:30 WORKSHOP AKO NA PREDSUDKY A STEREOTYPY MEDZI 
ŠTUDENTMI VYSOKÝCH ŠKÔL
Ako zistíme mieru stereotypov a predsudkov medzi študentmi? Ako s nimi 
pracovať a podporovať zvedomovanie si predsudkov? Ako práca s 
predsudkami ovplyvňuje kvalitu prípravy študentov na pracovným 
spoločenský a rodinný život?

WORKSHOP WORKSHOP VEDENIE K SPOLOČENSKEJ 
ZODPOVEDNOSTI AKO KULTÚRNA NORMA VŠ
Ako vyzerá v súčasnosti spoločenská zodpovednosť na školách? Do akej 
miery je témou prepojenou s podporou inklúzie? Čo môžeme urobiť pre to, 
aby sme na vysokých školách sprítomňovali a zvedomovali potrebu 
formovania spoločenskej zodpovednosti medzi študentmi?

WORKSHOP VYUŽITIE AKREDITOVANÉHO PROGRAMU 
CEZ PRÍBEHY K POZNANIU PRE FORMOVANIE SPOLOČENSKEJ 
ZODPOVEDNOSTI U ŠTUDENTOV VŠ  
Ako program môže obohatiť programy vysokej školy/univerzity? Aké sú 
doterajšie skúsenosti s využitím programu na VŠ? Aké sú jeho prvky, 
nástroje? Aké práce študenti - absolventi programu vytvorili a obhájili?

14:35 - 15:10 ŽIVÁ KNIŽNICA / ONLINE ŽIVÁ KNIŽNICA
Stretnutie so Živými knihami 

15:15 - 16:00 WORKSHOP VYUŽITIE PRÍBEHOV V PRÍPRAVE ŠTUDENTOV 
HUMANITNÝCH SMEROV NA PRAX 
Ako príbehy podporujú prípravu na prax budúcich učiteľov a pomáhajúcich 
profesionálov? Ako s príbehmi na VŠ pracovať? Kde nájsť inšpirácie, 
metodiky a príklady dobrej praxe?

WORKSHOP ZAVÁDZANIE TECHNÍK STORYTELLINGU DO 
VZDELÁVANIA NA VŠ 
Ako osobný, písaný, online storytelling môže obohatiť výuku študentov? Aké 
storytellingové techniky sú využiteľné vo VŠ vzdelávaní? Kde nájsť inšpirácie 
a príklady dobrej praxe?

WORKSHOP VYUŽITIE PRÍBEHOV V PRÍPRAVE ŠTUDENTOV 
NEHUMANITNÝCH SMEROV NA PRAX
Ako príbehy podporujú prípravu na pracovný život v ktorejkoľvek oblasti? 
Ako pomáhajú zvedomiť potrebu inkluzívneho myslenia pri dizajne, 
architektúre, stavebníctve, prírodných vedách?  Ako s príbehmi na VŠ 
pracovať? Kde nájsť inšpirácie, metodiky a príklady dobrej praxe?

16:10 - 16:20 UKONČENIE BLOKU PRE UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL

Realizované s finančnou podporou partnerov projektu:
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