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Medzinárodná vedecká konferencia v Modre 2019: "Prax mediácie v rôznych oblastiach spoločenského života".



Cieľ projektu na strednej zdravotníckej škole v Nitre 
(SZŠ)

Projekt bol zameraný na výučbu zručností, ktoré posilňujú 
kompetencie študentov strednej školy zvládať konflikty a napäté 
situácie 

Čiastkové ciele

• Zefektívniť spôsob výučby predmetu profesijná komunikácia

• Rozvíjať alternatívne spôsoby riešenia konfliktov

• Aplikovať techniky nenásilnej komunikácie a mediačné zručnosti do 
profesijnej komunikácie



Cieľom prieskumu bolo, zistiť ktoré oblasti medziľudskej 
komunikácie by odporučili absolventi zaradiť do vyučovania 
pre žiakov SZŠ. 

• zistiť, ktoré obsahové oblasti medziľudskej komunikácie odporúčajú 
zaradiť do výučby

• zistiť, ktoré okruhy medziľudskej komunikácie z hľadiska formy 
odporúčajú zaradiť do výučby

• zistiť, ako by sa dala výučba komunikácie zlepšiť



Prehľad odpovedí absolventov z hľadiska obsahu 
  (uvádzané v %) 



Prehľad odpovedí absolventov z hľadiska formy (uvádzané v 
%)



Nosnými témami boli:
• neverbálna a verbálna komunikácia, 

• pasívna, agresívna, pasívno-agresívna a asertívna komunikácia, 

• kooperatívne správanie, kritika, spätná väzba, ja výrok, 

• nenásilná komunikácia (podľa M. Rosenberga), 

• empatia, sebapoznanie, sebaprijatie, 

• konflikt, základné princípy, typy konfliktu, fázy konfliktu, 

• alternatívne spôsoby riešenia konfliktu, facilitácia, zmierovanie, mediácia, 

mediačné zručnosti, mediačný proces, 

• školská mediácia, špecifiká školskej mediácie



EVALUÁCIA PROJEKTU
ZA ŠK. ROK 2017/2018



Praktický priebeh výučby na SZŠ

•90 minút/týždeň/cca15 žiakov
•Spolu 95 žiakov
•6 mesiacov
•Neklasifikovaný predmet
•Na záver opäť prieskum, spätná 
väzba



Prehľad odpovedí žiakov po ukončení projektu v školskom 
roku 2017/2018 (uvádzané v %)



„Preventívne proti extrémizmu“ 
                                   Nenásilná komunikácia na SZŠ

III.ZA



„Preventívne proti extrémizmu“                                               
                             Nenásilná komunikácia na SZŠ

MEDIÁTORKA
Mgr. Eva Račková, Ph.D.
0910 842 900
www.meiatorka-nitra.sk



HTTPS://MEDIATORKA-NITRA.SK/SLUZBY/
MEDIACIA/SKOLSKA-MEDIACIA/



VÝCVIK MEDIÁTOROV NA 
ZÁKLADNEJ ŠKOLE V 

MALACKÁCH





Partnerské školy:

Hildesheim, Nemecko
Barow-in-Furness, Veľká 
Británia
Montefiascone, Taliansko
Malacky, Slovensko



https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfc
gxwBWTGgwLBGbgrhghMjmcWTgRXt?pro
jector=1



  Kontakt

Mgr. Eva Račková, PhD., ACC 
Kouč, Tréner, Mediátor
lektor.mediator@gmail.com 
tel.:+421 910 842 900
www.mediatorka-nitra.sk  

ĎAKUJEM  ZA            
              POZORNOSŤ


