
Aktivita Popis Kto Téma Cieľová skupina

Čo je sebavedomie ako sa prejavuje Online workshop na osobnostný rozvoj a podporu zdravého sebavedomia Coworking Priestor LC tvorivosť a podnikavosť mládež

To tá Heľpa, to tá Heľpa...! Predstavenie činnosti mladých folkloristiek z Heľpy a ich príspevok k práci s mládežou 
Dedinská únia heľpianskych 

aktivistov o.z.
tradície, voľný čas mládeže, E+ projekty mládež

Zdravo a chutne s Luckou Randovou Ekoobaly, zdravé cukry, spracovanie zvyškov potravín, príprava zdravých pokrmov Lucia Randová zdravý životný stýl mládež

Predstavenie coworkingu a inovative labbu v BB

Poznáte priestory, v ktorých môžete slobodne a tvorivo pracovať, vzdelávať seba i iných, získavať nové kontakty a spoznávať 

inšpiratívnych ľudí? 

✅ Poďte s nami spoznávať coworkingy Slovenska, začíname 2.11.2020 v Banskej Bystrici o 16:00 hod. Získajte motiváciu naplniť svoje sny. 

Sledujete v pondelok live stream na Facebooku IUVENTY 💥

Nora Belousová, Veronika 

Kliesniaková
tvorivosť a podnikavosť mládež

Instagram, Insta, IG...

Sociálna sieť Instagram môže byť inšpirujúca, motivujúca, môže podporovať priateľstvá a udržiavať kontakt so vzdialenou rodinou, 

informovať o krásach miesta, kde žijeme, zdôrazňovať hodnoty, na ktorých nám záleží. 

Zároveň môže ukazovať falošné vzory a nezdravé životné návyky, zbytočne a niekedy až chorobne udržiavať našu pozornosť online, 

promovať výrobky, ktoré nepotrebujeme a zároveň vytvára priestor na hejt. 

Počas workshopu sa pozrieme na to, ako nastaviť používanie Instagramu tak, aby bol pre nás dobrým nástrojom pre komunikáciu, 

rozvoj a keď treba, aj učenie.

Andrea Cox online nástroje mládež

O dobrovoľníctve vo Švajčiarsku Rozhovor s mládežníckou organizáciou ICYE Sweiz o otvorených pozíciách na dobrovoľnícke EVS projekty vo Švajčiarsku KERIC dobrovoľníctvo mládež

Face2Waste: plasty + kovy

Vieš správne triediť odpad? Oplatí sa to vôbec riešiť? Sme na Slovensku v separovaní lepší ako naši susedia? V rámci prvej série 

interaktívneho webináru sa spolu pozrieme bližšie na plasty a kovy. V čom sú špecifické? Aké mýty o nich kolujú? A aké chyby robia 

Slováci najčastejšie pri ich triedení? Robíš ich aj ty? Zisti 5.11. o 16:00. Máme pre teba aj prekvapenie: ukážeme ti niečo zo zákulisia toho, 

ako vzniká plastová fľaša. Boli sme sa pozrieť priamo na mieste činu.

Bezobalis životné prostredie mládež

Zacvič si s hokejovým trénerom Cvičenie s hokejovým trénerom - rozvoj kondičných schopností SZĽH - Dávid Kurej zdravý životný stýl mládež

Arteterapia - workshop

Niekedy si v škole alebo v práci musíme nasadiť pomyselný štít, aby sme zvládli náročné situácie.

Ako vyzerá tvoj štít? Čo ti pomáha zostať chráneným a odvrátiť negativitu? ☔️

Čo by na tvojom mieste urobil Superman, Wonder Woman, Harry Potter či Hermiona? Koho v svojom okolí by si nazval superhrdinom? 

🦸🏻🦸🏻♀️

Workshop je pre mladých ľudí vo veku od 16 do 18 rokov.

Karin Andrašiková (Mládež ulice) zdravý životný stýl mládež

V zdravom tele zdravý duch: Zacvič si s hokejovým trénerom Cvičenie s hokejovým trénerom SZĽH - Dávid Kurej zdravý životný stýl mládež

Počítačová kriminalita Kúsok teórie a praktické rady, ako sa nestať obeťou IT nástrah Jaro Oster - OZ PREVENTISTA prevencia mládež

Kritické myslenie
Premýšľaš kriticky alebo veríš všetkému, čo na teba vyskočí na internete? Prinášame Ti praktický webinár na tému kritické myslenie, na 

ktorom sa budeme rozprávať najmä o práci s informáciami, a to nielen v online prostredí.
Andrea Cox, Ján Smatana kritické myslenie mládež

Nástenka snov
Chcete spoznať svoje túžby, ciele, zámery a sny? Vytvorte si NÁSTENKU SNOV a urýchlite ich realizáciu. Dnes budeme snívať o kariére - 

vysnívanej škole, povolaní, zručnostiach...
H. Klepáčová Karierové poradenstvo mládež

Shareuj, lajkuj, cvič: HOME CHALLENGE Upútavka na nové tréningové cvičenia s Mišom a Lenkou Michal a Lenka Zubríkoví zdravý životný stýl mládež

Face2Waste: sklo

V rámci ďalšej epizódy nášho online seriálu o odpadoch sa pozrieme tentokrát bližšie na sklenené odpady. Čo sa o nich hovorí a čo je 

pravda? Ako sme na tom, a čo by sme mohli robiť inak? Pripravili sme si pre Vás k tomu aj 5 zaujímavostí o skle a opäť si ukážeme video 

z exkurzie o tom, ako sa sklo recykluje.

Bezobalis životné prostredie mládež

Krajina vonku, krajina v nás alebo: tvoríme z prírodného 

materiálu 

Je nejaká krajina hlboko v nás? Sme my odrazom toho, ako krajina vyzerá? Odráža sa krajina ktorou chodíme nejako v našom vnútri? 

Zistíme ako rozmanito sa dá prácou s prírodnými materiálmi pracovať, aby sme našli odpovede na tieto otázky. Rozmanité techniky 

nám pomôžu zistiť, že dôležité veci, aj v krajine aj v nás sú nie na povrchu, ale hlbšie. Maľba, kresba, práca s vlastným telom, rytmom, 

zvukmi.... Poďte s nami tvoriť.

Silvia Szaboová práca s prírodným materiálom mládež

Domáci VermiKompostér

Snívate o účelnom domácom zvieratku? Najlepšie užitočnom a ekologickom? A čo tak si zaobstarať kalifornské dážďovky? Spoločne s 

Veronikou si ukážeme ako si vyrobiť domáci vermikompostér, uvaríme si jesennú polievku a pozrieme sa, čo so zvyšným bio odpadom v 

domácnosti. 

Veronika Hudáková životné prostredie mládež

 Dni Afriky (13:00 - 15:00)

IUVENTA v spolupráci s PDCS prináša Vám a Vašim žiakom/študentom možnosť pozrieť si inscenáciu Bistro Afrika, ktorá hovorí o 

stereotypoch voči Afrike a zároveň satirickým spôsobom zobrazuje slovenských "podnikateľov" a ľudí, ktorých vášne predbehli ich 

možnosti. Po pozretí inscenácie budete mať možnosť zúčastniť sa online workshopu s Ľubkou Šefčíkovou (PDCS) a samotnými hercami.

PDCS kritické myslenie mládež

Shareuj, lajkuj, cvič: HOME CHALLENGE Dnešný tréning s Lenkou a Mišom bude zameraný na správnu rozcvičku (dynamickú aj statickú) a strečing. Michal a Lenka Zubríkoví zdravý životný stýl mládež

Čo je to počítačová kriminalita - 2. časť Pokračovanie IT bezpečnosti OZ PREVENTISTA prevencia mládež

Face2Waste: bioodpad

V rámci poslednej epizódy nášho online seriálu o odpadoch sa pozrieme tentokrát bližšie na bioodpad. Máte predstavu, akú časť 

odpadu ktorú vyhadzujeme tvorí BIO odpad? Možno ostanete prekvapení! Vedeli by ste ako s takým odpadom naložiť a ako 

predchádzať jeho vzniku? Rybičky, psy, mačky...tých má doma kde kto. Kto z vás doma ale chová dážďovky? Aj o nich sa pobavíme v 

ďalšej časti Face2Waste.

Bezobalis životné prostredie mládež

 Storytelling – rozprávanie príbehov v dnešnej dobe

Rozprávanie príbehov je niečo, na čom stojí celá ľudská kultúra. Príbehy boli zdieľané v každej kultúre ako prostriedok zábavy, 

vzdelávania, zachovania identity a vštepovania morálnych hodnôt. Na druhej strane, zdá sa, akoby príbehy v súčasnej dobe mizli a boli 

nahradzované bezduchými náhradami. Príbehy však nemiznú, len ich „rozprávanie“ a šírenie naberá iné formy, typické pre dnešnú 

dobu. Dá sa príbeh vyrozprávať – fotografiou? divadlom? tancom? kreslením či Slampoetry? Príď a dozvieš sa viac .

Sosna životné prostredie mládež

Neuroveda na pomoc kritickému mysleniu

Náš mozog nás klame. Vizuálne ilúzie sú známe nám všetkým. 

Ale čo keď sa pozeráme na písaný text? Na ten sa predsa dá pozrieť len z jedného uhla.  Avšak aj slovo spracovávame rôzne, a to podľa 

toho, ktorú časť mozgu zapneme.  Dá sa to naučiť? Ktorá časť mozgu je za čo zodpovedná? Ktorá časť pomáha kritickému mysleniu?

Andrea Cox kritické myslenie mládež

Praktické zapojenia v elektrotechnike Základné ukážky merania elektrotechnických veličín. Príklad zapojenia zásuvky, vypínača. Ako funguje istič, prúdovy chránič, stykač...  Oto Sokolovský voľný čas mládež

Shareuj, lajkuj, cvič: HOME CHALLENGE Dnešný tréning s Lenkou a Mišom bude zameraný na posilnenie hornej časti tela (ruky, ramená a chrbát). Michal a Lenka Zubríkoví zdravý životný stýl mládež

Čo je to počítačová kriminalita - 3. časť Kyberšikana a obrana proti nej OZ PREVENTISTA prevencia mládež

Občianska EKOporadňa

V rámci našej Občianskej EKOporadne sa budeme venovať problémom životného prostredia v našom bezprostrednom okolí a tomu, 

čo môže každý z nás urobiť preto, aby sa s nimi pohlo. Ako napr. nelegálny skládky, výruby stromov, vypaľovanie trávy a pod. Ak taký vo 

svojom okolí poznáš - pošli nám ho na dana.gavalierova@iuventa.sk - poradíme Ti ako ho riešiť.

CEA životné prostredie mládež

Zacvič si s hokejovým trénerom

Pridaj sa k Dávidovi na hodinku silovo-kondičného tréningu. Dávid Kurej pôsobí šiesty rok v mládežníckom hokejovom klube MsHKM 

Žilina ako tréner ľadového hokeja. Popritom pracuje aj ako kondičný tréner a väčšinu jeho zverencov na tréningoch mimo ľadu tvoria 

mladí športovci z radov hokejistov a zápasníkov MMA.

SZĽH - Dávid Kurej zdravý životný stýl mládež

Nástenka snov

"Chcete spoznať svoje túžby, ciele, zámery a sny? Vytvorte si NÁSTENKU SNOV a urýchlite ich realizáciu. Dnes budeme snívať o vzťahoch - 

...o vysnívanom partnerovi/partnerke a jeho/jej vlastnostiach, o zážitkoch s rodinou, vzťahoch s priateľmi a čo je najdôležitejšie, so 

vzťahom so sebou samým..."

H. Klepáčová voľný čas mládež

Dolár, libra, rubeľ... euro.

Prvá epizóda nášho hereckého seriálu sa zameriava na vonkajšiu hereckú techniku - pohyb, hlas a reč. Snaží sa ponúknuť návod, ako 

pracovať s vlastným hlasom, ako ho trénovať a používať. Tiež približuje teóriu javiskovej reči a cvičenia, ktorými je možné artikuláciu a 

výslovnosť zlepšiť.

M. Tomasy voľný čas mládež

Shareuj, lajkuj, cvič: HOME CHALLENGE Dnešný tréning s Lenkou a Mišom bude zameraný na spevnenie vnútorného svalstva v oblasti brucha a krížov (core). Michal a Lenka Zubríkoví zdravý životný stýl mládež

Mladí reportéri pre životné prostredie

Kto sú mladí reportéri a o čo sa snažia? Na akých témach pracujú? Ako funguje tento vzdelávací program? Ak chceš poznať odpovede 

- sleduj nás 09.12.2020 o 16:00 hod. Infošky z prevej ruky získaš od mladých reportérov pre životné prostredie: Mateja Majerského, Aďky 

Henčekovej a Márie Jánošíkovej. 

CEA životné prostredie mládež

Vyrob si sám
Vyrob si jednoduchy nabytok podla svojich predstav. Jednoduchy návod : vyroba skrinky z drevotrieskovych dosiek (DTD) v domacich 

(bytovych) podmienkach pre aspon kusok zrucneho laika. (bez specialneho naradia!) - offline.
Oto Sokolovský voľný čas mládež

Zdravo a chutne s Luckou Randovou II Tekuté zdravie - priprav si s Luckou zázvorový shot, kurkumové latte a bylinkový výluh na podporu imunity Lucia Randová zdravý životný stýl mládež

Dezinformácie online
Ako rozoznať dezinformácie a hoaxy, kto je ich najčastejšou obeťou a ako sa proti nim brániť? O svojich skúsenostiach z odhaľovaním 

dezinformácií na internete vám porozpráva Andea Cox z organizácie DigiQ.
Andrea Cox kritické myslenie mládež

Shareuj, lajkuj, cvič: HOME CHALLENGE Dnešný tréning s Lenkou a Mišom bude posilnenie spodnej časti tela, hlavne nohy. Michal a Lenka Zubríkoví zdravý životný stýl mládež



Time management

Počasworkshopu zistíš, čo je to manažment vlastného času, ako ho využívať čo najlepšie a ako nepremárniť drahocenné hodiny svojho 

života (napr. scrollovaním...). Lektor Jakub Szepesgyorky cestuje po Európe, objavuje, experimentuje a to na čo príde, posúva ďalším 

mladým vo svojom okolí.

 Jakub Szepesdorky rozvoj zručností mládež

Udržateľný tanier

Už zajtra, 17.12.2020 od 16.00 h sa budeme rozprávať, ako dokážeme správnym výberom potravín 🍍  chrániť prírodu. 

Ešte stále nám môžete dať vedieť, aké máte stravovacie návyky vyplnením tohto dotazníka 👉 https://bit.ly/3nhfv61 a spolu s Rišom 

Medalom z Centra environmentálnych aktivít Trenčín sa na to pozrieme. 

Budeme spolu pátrať po pôvode a zložení jedla na našich tanieroch .

CEA životné prostredie mládež

Zdravý životný štýl

Globálne otázky, ako je kríza životného prostredia a pribúdajúce civilizačné ochorenia, dnes viac ako inokedy vyžadujú zmenu nášho 

životného štýlu, ale aj spôsobov, akými myslíme a konáme. Jedlo tvorí základ nášho života a našich každodenných návykov, a preto by 

sme mu mali venovať náležitú pozornosť doma aj v škole. Náš životný štýl nám dáva nespočetne veľa príležitostí na posilnenie tela a 

mysle, na maškrtenie bez negatívnych následkov na zdravie a na prehĺbenie pozitívneho vzťahu k prírode a svojmu kraju. Webinár 

poskytne základné informácie ako porozumieť hodnote jedla v súvislosti so zdravým životným štýlom a ochranou životného prostredia, 

aby sme tak pomohli vytvárať zdravú klímu v spoločnosti.

Skutočne zdravá škola zdravý životný stýl mládež

Vianočné dekorácie Inštruktážne videé, ako si pripraviť vianočné dekorácie s Dadou z nízkopradu Cirkus v Nitre  STORM rozvoj zručností mládež

Shareuj, lajkuj, cvič: HOME CHALLENGE Počas dnešného tréningu s Lenkou a Mišom sa zameriame na posilnenie celého tela a cvičenie s vlastnou váhou. Michal a Lenka Zubríkoví zdravý životný stýl mládež

Heľpa - Vianočné zvyky tradičné zvyky, recepty, vinšovačky Mária Kemková a mládež z Heľpy voľný čas mládež

Neviditeľné choroby

Akých oblastí sa dotkneme?

❓ Ako sa žije deťom a mladým ľuďom s týmito diagnózami?

❓ Venujeme im dostatočný záujem a vieme im zabezpečiť plnohodnotný spôsob života?

❓ Vieme s čím zápasia rodiny hlavne teraz v období rôznych pandémií a korona krízy?

❓ Ako pristupujú k diabetikom v školách?

Spoločne sa budeme venovať problémom diabetikov v školskom prostredí, upriamime náš záujem na situácie, ktoré by mohli ohroziť 

ich zdravotný stav a tiež sa s vami budeme snažiť

nájsť riešenia, ako zlepšiť kvalitu života detí a mladých ľudí s diabetom a poruchami výživy v spoločnosti a v škole.

Lenka Mihalicová zdravie mládež

Ako zvládnuť home-office I I. časť. Webinár pre PsM o zvládaní práce na diaľku, ako si nastaviť komunikáciu, ako riadiť tím ... 18:30 - 20:00 Michaela Bubelíniová rozvoj zručností PsM

Ako zvládnuť home-office II  II. časť. Webinár pre PsM o zvládaní práce na diaľku, ako si nastaviť komunikáciu, ako riadiť tím ... 18:30 - 20:00 Michaela Bubelíniová rozvoj zručností PsM

Čo je to inklúzia? Ako sa inklúzia prejavuje v práci s mládežou Viera Hincová inklúzia PsM

Sila skupiny - skupinová dynamika 1 O atmosfére v skupine, tvorbe podskupín, noriem skupiny a ďalších prvkoch skupinovej dynamiky. Martin Kuruc práca s mládežou PsM

Nízkoprahové zariadenia v období korony a práca s 

mládežou na základe klubových princípov

Prečo tu majú byť práve v týchto časoch pracovníci a pracovníčky pre mladých? Prečo aj v tejto pandemickej situácii neustále 

hľadáme cesty pre otvorené klubovne a terénne programy? Mohli by sme predsa nechať všetko plávať, počkať kým COVID pominie a 

ísť ďalej. Prečo to však nespravíme?

Mládež ulice práca s mládežou PsM

Sila skupiny - skupinová dynamika 2. Aké faktory vplývajú na skupinovú dynamiku a ako ich vieme využiť v prospech rozvoja potenciálu skupiny. Martin Kuruc práca s mládežou PsM

"1.Výroba šperkov z drevených výrezov a foriem na šperky, 

18:00 2. POMÔŽ DAŤ DRUHÚ ŠANCU: MLADÝM AJ VECIAM, 19:00"

"1. Na záver dňa Vám prinášame aktivitu, ktorú pripravilo Centrum voľného času v Poprade. Možno Vás inšpiruje k tomu, aby ste tento 

rok vianočné darčeky nekupovali, ale vyrobili 😊 2. Zachytili sme, že Reedukačné centrum Tornaľa zháňa pomôcky a materiál využiteľný 

pri kreatívnej tvorbe a rozhodli sme sa im pomôcť so šírením tejto informácie. Ako hovoria zamestnanci RC Tornaľa, k chalanom v centre 

našli cestu cez umenie. Chcú ich v tomto aj naďalej podporovať. Konajú na základe myšlienky „Nič sa nezmení, ak sa nič nezmení“."

CVČ Poprad, RC Tornaľa rozvoj zručností PsM

SLADKÉ gluten free VIANOCE Pečieme bez lepku. Veronika Hudáková zdravý životný stýl PsM

Disciplína - kontrola vz. podpora zodpovednosti a 

samostatnosti
Ako priviesť mladých k prijatiu noriem a zároveň podporiť ich samostatnosť a zmysel pre zodpovednosť. Martin Kuruc práca s mládežou PsM

Strieborná ekonomika ako príležitosť pre mladých ľudí

"Čo je to strieborná ekonomika? Ako funguje strieborná ekonomika vo svete a u nás? Reciprocita v striebornej ekonomike. Aktívne 

seniorské bývanie ako základ fungovania striebornej ekonomiky. Kde vidím príležitosť pre mladých ľudí v striebornej ekonomike? 

Chceme dať príležitosť mladým ľuďom zapojiť sa do seniorských projektov a rozvíjať tak spoločne s nimi model recipročnej striebornej 

ekonomiky na Slovensku."

Marián Bača (Inštitút aktívneho 

bývania)
práca s mládežou PsM



Efektívna spätná väzba Ako formulovať spätnú väzbu, aby padla na úrodnú pôdu. Martin Kuruc práca s mládežou PsM

Ako udržať organizáciu v chode na diaľku

Nie je to len súčasná COVID doba, ktorá pred nás - pracovníkov a pracovníčky s mládežou kladie výzvy v podobe spôsobu riadenia 

projektov, nastavenia komunikačných tokov, vyrovnania sa s domácou prácou atď. Preto sme pre Vás pripravili Webinár Ako udržať 

organizáciu v pohybe? Zn. na diaľku.

Mládež ulice rozvoj zručností PsM

Online interaktívne I

Interaktívne online nástroje - v dnešnej digitálnej a nekontaktnej dobe potrebné viac ako inokedy. Srdečne vás pozývame pozrieť si 

dnešný webinár o tom, ako zaujať účastníkov školení / stretnutí ich priamym zapojením do procesu, prostredníctvom prvých dvoch 

veľmi jednoduchých a bezplatných online nástrojov, ktoré Vám predstavíme v tejto časti: Jamboard a Google slides.

Silvia Štefániková nové trendy v PsM PsM

Tvorba podporného prostredia Ako vytvoriť prostredie, v ktorom dokážu mladí ľudia objavovať svoj talent. Martin Kuruc práca s mládežou PsM

Pozvánka na Gemer - ako zapájať mladých do čistenia 

prírody

2 mladé absolventky programu Projekt je zmena Vám predstavia, čo zaujímavé na Gemeri majú a kam môžete prísť s mladými na výlet 

či poznávaciu exkurziu alebo pomôcť pri čistení prírody.
Nikoleta Čáková životné prostredie PsM

Rešpektujúca komunikácia 1 Ako hovoriť s mladými, aby nám načúvali so záujmom. Martin Kuruc práca s mládežou PsM

Klimatické záhrady Klimatické záhrady, čo to je? Ako ich vybudovať a aké obohatenie môžu priniesť do práce s mládežou? Silvia Szabóová životné prostredie PsM

Talk show s Michaela Kertészová Talk Show s moderátorkou Michaelou Kertézsovou o médiách, showbiznise a o tom čo najviac zaujíma mladých ľudí . Miroslav Ištván kritické myslenie PsM

Rešpektujúca komunikácia 2 O postojoch a nastavení našej mysle pri komunikácii s mladými. Martin Kuruc práca s mládežou PsM

Veria mladí v demokraciu?
Prezentácia výsledkov reprezentatívneho výskumu na Slovensku a v Čechách realizovaného v rámci projektu Erasmus + (Strategické 

partnerstvá).
Veronika Fishbone Vlčková (RMS) Výskumy o mládeži PsM

Húževnatosť - prebuďte zvedavosť, rozpáľte vášeň a uvoľnite 

potenciál
Ako podporiť u mladých vášeň a vytrvalosť pri sledovaní zmysluplného cieľa v živote. Martin Kuruc práca s mládežou PsM

Konštruktívne riešenia konfliktov (nenásilné) O princípoch facilitácie ako komunikačnej technike, ktorá pomáha riešiť konflikty. Martin Kuruc práca s mládežou PsM

Konštruktívne riešenia konfliktov (nenásilné)

 Čo je to grafická facilitácia? Prečo by sme mali používať rámčeky, šípky a tieňovanie? Čo je to vizuálny slovník a prečo by sme si ho 

mali vytvoriť? Odpovede na tieto otázky a omnoho viac sa dozviete na krátkom workshope, ktorý sa bude venovať základom grafickej 

facilitácie.

Adam Laták nové trendy v PsM PsM

Ako (ne)byť motivátor a predsa motivovať O sile vnútornej motivácie a prečo tá vonkajšia nie je vždy nevyhnutne zlá. Martin Kuruc práca s mládežou PsM

Ako (ne)vyhorieť O prevencii stresu, úzkosti a syndrómu vyhorenia pre pracovníkov s mládežou. No more stigma zdravie PsM

Online interaktívne II Interaktívne online nástroje využiteľné pri dištančnom vzdelávaní Adam Laták nové trendy v PsM PsM

Vianočné prípravy - pre rodičov s deťmi
Priprava vianocnych pernikov, medovnikov, od cesta po ozdobenie. V spojeni s vyrobou ozdôb na stromcek - z drotikov, z orechovych 

skrupin, vystrihovacky na okna a pod.
Oto Sokolovský voľný čas PsM

Tipy na spoločenské hry a ich využitie v PsM (pre PsM a 

rodičov)

Lektorka Lenka Sokolová priblíži pohľad psychológie na spoločenské hry a poukáže na ich potenciál v rodinnej výchove, formálnom aj 

neformálnom vzdelávaní. 

Ukážeme si rôzne typy spoločenských hier a možnosti ich použitia v práci s deťmi a mládežou

Lenka Sokolová nové trendy v PsM PsM


