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ONLINE PROGRAMY
1. NÁDECH - VÝDECH

ANOTACE

6. – 9. třída + střední školy
Téma se vztahuje k prožívání současné doby. V rámci programu cílíme na posílení
schopnosti nahlížet situace z širší perspektivy, vypořádat se s nepříjemnými
psychickými stavy, a také podporu zdravého sebevědomí. V čem spočívá hodnota
hrdinství a kde ho můžeme vidět v dnešním světe? Co je teď mým hlavním úkolem?
RVP: VKZ: morální rozvoj, sebepoznání a sebepojetí, osobnostní a sociální výchova,
Změny v životě člověka a jejich reflexe.
Pozn.: Doporučujeme pro všechny třídy jako vstupní téma, i pro navázání kontaktu
s lektory v online prostředí.

2. VZTAHY VE TŘÍDĚ
6. – 7. třída

Mezilidské vztahy jsou důležitou součástí třídního klimatu. V rámci programu s žáky
zmapujeme aktuální vztahy v kolektivu a povedeme žáky ke zodpovězení otázky „Co
mohu udělat pro rozvíjení vztahů mezi spolužáky já?“.
RVP: Výchova ke zdraví: Vztahy mezi lidmi a formy soužití, vztahy ve dvojici,
kamarádství, přátelství.
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3. MOJE HRANICE A PRAVIDLA
8. – 9. třída

V rámci programu pojmenujeme různé druhy hranic a pravidel, které v životě
potkáváme. Zastavíme se více u osobních hranic, jejich vzniku a významu. Jaký je náš
vztah k autoritám, která pravidla nás štvou, jaké konflikty vyplývají z jejich
(ne)dodržování a jak je případně zdravě řešit?
RVP: Výchova demokratického občana, VKZ: Vztahy mezi lidmi a formy soužití,
Osobnostní a sociální rozvoj.
4. MÉDIA A INFORMACE
Střední školy

Je dnes ještě možné oddělovat reálný svět od online prostředí? Měli bychom se o to
snažit? Jak ověřujeme pravdivost informací na internetu? Co a jak o nás internet ví?
Kromě odpovědí na tyto otázky program přináší také téma základní etiky mezilidských
vztahů na internetu (sociální sítě, kyberšikana, blogy atp.).

2
Magdaléna, o.p.s., zapsaná v rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 29
IČ: 256 17 401, bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Příbram, č. ú.: 388061319/0800

