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    Na Základnej škole M. R. Štefánika pôsobím druhý rok ako učiteľka primárneho vzdelávania. Učím 

žiakov druhého ročníka vo veku 7-8 rokov. V rámci svojho osobnostného a aj profesijného rozvoja som sa 

v novembri 2019 zúčastnila kurzu Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention v 

Barcelóne pod vedením lektorky Marty Mandoliny, ktorá nás viedla touto naozaj náročnou témou veľmi 

ľahkým a ľudským spôsobom. 

    Môj týždenný pobyt ubehol na moje prekvapenie neuveriteľne rýchlo. Nabitý rozvrh, kedy sme sa 

snažili naučiť a zapamätať si čo najviac poznatkov, ktoré nám Marta podsúvala niekedy hravým , inokedy 

zase praktickým spôsobom sa striedal s krásnymi prechádzkami nádherným mestom, ktoré žilo do 

neskorých večerných hodín. 

 

 



 

 

Týždňový program bol zameraný hlavne na prevenciu a minimalizovanie šikany na školách, či už v pozícii 
žiak-žiak, žiak-učiteľ, učiteľ-žiak alebo rodič-učiteľ. Veľa času sme riešili ako predchádzať šikane a prečo 
vlastne šikana na školách vzniká a to na školách po celej Európe nakoľko nás v kurze bolo 12 a to z 
Rumunska, Grécka, Česka a ja zo Slovenska. Snažili sme sa vcítiť do šikanovaných detí a aj do detí, ktoré 
šikanujú. Navzájom sme sa snažili vysvetliť jeden druhému ako sa cítime v danej situácii a ako by sme ju 
chceli vyriešiť. Marta nám ukázala prácu s plastelínou a kresbou, nakoľko je to pre deti najprirodzenejší 
spôsob ako nepriamo ukázať čo cítia. 

 

 

Učili sme sa písať takzvanú I message, čo v skratke znamená odkaz pre niekoho odo mňa prečo som 
nahnevaná a ako by som to mohla vyriešiť. 

Príklad: nepoviem(napríklad žiakovi, manželovi): Štveš ma, stále za tebou niečo upratujem! 

poviem: Bola by som menej unavená, keby si si po sebe upratal. 

Upozornila nás, že veľa konfliktov vzniká práve kvôli nesprávne formulovanej komunikácii a absencii 
komunikácie. 



 

Taktiež nás učila robiť SWOT analýzu a takzvané sendvičovanie , kde nám zdôraznila potrebu negatívnych 

častí uzavrieť (zasendvičovať) do tých pozitívnych. Pri rolových úlohách sme sa vciťovali do roly tzv. myši, 

strašidla a seba. 

V rámci spolupráce medzi žiakmi a upevňovania ich spolupráce sme si skúšali robiť "Spaghetti tower" a 

taktiež sme sa pokúsili ako skupina napodobňovať výtvarné umelecké diela. 

 

 

Na záver už len skonštatujem, že tento kurz a účasť na ňom bol vynikajúcou skúsenosťou a som naozaj 
nesmierne rada, že som sa ho zúčastnila. Stretla som kopu nových a zaujímavých ľudí, s ktorými som 
stále v kontakte a dúfam, že ich ešte niekedy v budúcnosti stretnem, možno aj počas ďalšieho kurzu 
Erasmus+ , ktorého by som bola rada súčasťou aj v budúcnosti. 

 Odhaľovanie šikany a práca so šikanou je náročná a ja som rada , že poznám aspoň zopár metód ako 
úspešne znižovať a predchádzať šikane aj na našej krásnej škole. 

 



                          

 

 

 

 

 

 

 


