
 

 

 

Slovenský inštitút pre bezpe
s Ministerstvom zahrani

Nadáciou Friedricha Eberta

JESENNÚ ŠKOLU:

Ak ste učiteľmi strednej školy a zaujíma 

bezpečnostným hrozbám akými sú dezinformácie, falošné správy a propaganda, pripojte sa k 

ostatným pedagógom z celého Slovenska, ktorí sa stretnú za

na víkendovej jesennej škole. 

Počas jesennej školy sa dozviete, ako si posilni

každodennej komunikácii so študentmi, ktorí si vyžadujú vh

učitelia sú prvým kontaktným a vzdelávacím miestom pre vä

k rozvoju kritického myslenia svojich študentov 

či radikalizácii spoločnosti. Sú to práve 

zavádzajúcimi informáciami z alternatívnych až konšpira

pochopenie situácie a filtrovanie nespo

kanálov si vyžaduje aspoň minimálnu úrove

ale aj spoločenským udalostiam

Ďalšie info na: www.slovaksecurity.org/projects/jesenna

Navštív webovú stránku jesennej školy a stiahni si

zašli emailom na info@slovaksecurity.org

tejto adrese zodpovieme aj ďalšie otázky. 

- byť stredoškolským pedagógom; 

- mať záujem riešiť hybridné hrozby 

 

Účasť je BEZPLATNÁ, v plnej výške hradíme ubytovanie, stravu aj cestovné náklady.

 
 

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku (SSPI)
Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,

Nadáciou Friedricha Eberta a Severoatlantickou alianciou (NATO)
 

ŠKOLU: UČITELIA PROTI DEZINFORMÁCIÁ

 

10. - 12. november 2017, Bratislava 

strednej školy a zaujíma Vás, ako sa dá bojovať

akými sú dezinformácie, falošné správy a propaganda, pripojte sa k 

pedagógom z celého Slovenska, ktorí sa stretnú začiatkom novembra v Bratislave

 

as jesennej školy sa dozviete, ako si posilniť zručnosti a rozšíriť

každodennej komunikácii so študentmi, ktorí si vyžadujú vhodné a citlivé usmernenie. Práve 

itelia sú prvým kontaktným a vzdelávacím miestom pre väčšinu mládeže, ktorí napomáhajú 

kého myslenia svojich študentov a zabraňujú ďalšiemu šíreniu dezinformácií 

nosti. Sú to práve študenti, ktorých názory sú mnohokrát formované 

zavádzajúcimi informáciami z alternatívnych až konšpiračných médií. 

pochopenie situácie a filtrovanie nespoľahlivých informácií z rôznych komunika

ň minimálnu úroveň kritického myslenia a porozumenie historickým, 

enským udalostiam. 

www.slovaksecurity.org/projects/jesenna-skola-ucitelia-proti

Ako sa prihlásiť? 

Navštív webovú stránku jesennej školy a stiahni si prihlášku. Vyplnenú a podpísanú nám ju

na info@slovaksecurity.org najneskôr do 23. októbra 2017
ďalšie otázky.  

Čo treba spĺňať?  

 stredoškolským pedagógom;  

 hybridné hrozby – dezinformácie, hoaxy, propagandu; 

Koľko stojí účasť na letnej škole?  

v plnej výške hradíme ubytovanie, stravu aj cestovné náklady.

nostnú politiku (SSPI) 
ležitostí Slovenskej republiky, 

alianciou (NATO) organizuje 

ITELIA PROTI DEZINFORMÁCIÁM  

, ako sa dá bojovať proti novodobým 

akými sú dezinformácie, falošné správy a propaganda, pripojte sa k 

iatkom novembra v Bratislave, 

nosti a rozšíriť si vedomosti pri 

odné a citlivé usmernenie. Práve 

šinu mládeže, ktorí napomáhajú 

alšiemu šíreniu dezinformácií 

tudenti, ktorých názory sú mnohokrát formované 

ných médií. Preto, správne 

ahlivých informácií z rôznych komunikačných 

kritického myslenia a porozumenie historickým, 

proti-dezinformaciam 

Vyplnenú a podpísanú nám ju 

. októbra 2017 (pondelok). Na 

 

v plnej výške hradíme ubytovanie, stravu aj cestovné náklady. 


