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Vážená pani,
vážený pán,
dostáva sa Vám do rúk metodická príručka pre vzdelávanie žiakov z oblasti ľudských práv, ktorá bola
vydaná v rámci kampane „Každý iný – všetci rovní“ v spolupráci s IUVENTOU – Slovenským
inštitútom mládeže a s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky a NADÁCIE ORANGE. Kompletná sada pozostáva z obalu, pracovného zošita pre mladých
ľudí a pracovných listov pre učiteľov a pracovníkov s mládežou.
Predkladané sady podporujú neformálne vzdelávanie v oblasti rôznorodosti, ochrany ľudských práv a
participácie detí a mládeže na živote mesta a obce. Sú určené tým učiteľom a pracovníkom s mládežou,
ktorí majú záujem sa počas vyučovania venovať uvedeným témam v rozsahu minimálne 9 vyučovacích
hodín. Obsahujú podrobné informácie o každej z deviatich navrhovaných tém, ktoré sú prehľadne
uvedené aj na vnútornej strane obalu.
Pracovné listy pre učiteľov a pracovníkov s mládežou obsahujú úvodný vstup do každej z tém, ciele
vyučovacej hodiny, postup a navrhujú a popisujú aktivity učiteľov vhodné pre interaktívne vzdelávanie a
zatraktívnenie danej témy na hodinách.
Pracovný zošit pre mladých ľudí má rozsah 20 strán. Po obsahovej stránke je kompatibilný s pracovnými
listami pre učiteľov. Prezentuje základné informácie z každej z deviatich tém v rozsahu dvoch strán
a dáva impulzy pre zmysluplnú diskusiu žiakov v rámci vyučovacej hodiny.
Priložená kompletná sada metodického materiálu „Každý iný – všetci rovní“ teda obsahuje obal,
pracovný zošit pre mladých ľudí a pracovné listy pre učiteľov a pracovníkov s mládežou. Takto
zostavená sada je určená učiteľom a pracovníkom s mládežou.
Pri objednávaní, prosím, postupujte nasledovne:
−
−

pracovné listy pre učiteľov a pracovníkov s mládežou objednajte podľa skutočného počtu
pedagógov/pracovníkov s mladými ľuďmi, ktorí sa na hodinách budú danej téme venovať,
zošity pre mladých ľudí objednajte podľa skutočného počtu žiakov/mladých ľudí vo Vašej
triede alebo skupine.

Napr.: ak plánujete preberať tému z oblasti ľudských práv na hodinách občianskej náuky v piatich triedach,
pričom v každej z nich je 30 žiakov a vyučovať budú dvaja učitelia, môžete si objednať 150 až 155 ks pracovných
zošitov pre mladých ľudí a 2 kompletné sady metodického materiálu pre vyučujúcich.

Metodickú príručku si môžete objednať prostredníctvom priloženého formulára objednávky, ktorý
nájdete aj na www.icm.sk.
Celý metodický materiál v elektronickej podobe si môžete stiahnuť na www.icm.sk a www.zipcem.sk.

Želáme Vám veľa úspechov.
S úctou
Michal Dobiaš
predseda ZIPCeM

