Gymnázium Jána Adama Raymana
Mudroňova 20, 080 01 Prešov

Aktivity v rámci programu „Škola bez nenávisti“
na mesiac február 2020
MEP – Modelový európsky parlament - medzinárodný projekt, ktorý
umožňuje žiakom vyskúšať si prácu orgánov EÚ, vedie ich k jasnej a
zrozumiteľnej formulácii vlastných názorov, k aktívnemu počúvaniu,
tolerancii a porozumeniu medzi obyvateľmi Európy ako aj k asertívnemu
správaniu – výber žiakov
Z: Mgr. Bessenyeiová

T: 31. 01. – 03. 02. 2020

Okresný súd - exkurzia na pojednávanie - účasťou na trestnom
pojednávaní sa žiaci prakticky oboznámia s fungovaním súdnej zložky
štátnej moci, úlohou ktorej je nestranne a nezávisle chrániť práva všetkých
subjektov spoločnosti, spravodlivo a objektívne dohliadať na dodržiavanie
zákonov a ich porušovanie trestať – žiaci 3. ročníka
Z: Mgr. Bessenyeiová

T: február 2020

Simulované študentské parlamentné voľby - simulované parlamentné
voľby sú súčasťou projektu Študentské voľby, v ktorom majú žiaci stredných
škôl, ktorí majú viac ako 15 rokov, možnosť zvoliť si konkrétnych
kandidátov, niektorí žiaci si vyskúšajú aj prácu člena volebnej komisie –
žiaci nad 15 rokov
Z: Mgr. Gajdoš

T: 04. – 07. 02. 2020

Šikanovanie a ako sa brániť - prostredníctvom práce v skupinách žiaci
spolu s lektorom riešia a diskutujú o otázkach šikanovania a
kyberšikanovania. Cieľom je poskytnúť žiakom dostatok informácii o danom
sociálno-patologickom jave, o možnostiach jeho riešenia a pomoci – žiaci II.
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Školský ples - ples je slávnostnou spoločenskou udalosťou poskytujúcou
zábavu, relax a uvoľnenie sa od každodenných školských povinností.
Vyžaduje si aj poznanie a uplatňovanie etikety, umožňuje posilnenie
súdržnosti a spolupatričnosti žiakov a učiteľov školy – žiaci 1. – 4. ročníka
Z: Mgr. Pavlovová, ŽSR

T: 15. 02. 2020

Olympiáda ľudských práv - písomnou aj ústnou formou - testami,
poznatkovo - postojovou prezentáciou téz, riešením modelových prípadov a
obhajobou písomných prác pripravuje žiakov na zvládanie osobných,
občianskych a spoločenských rolí v čoraz komplexnejšom a globalizovanom
svete, vedie ich k tolerancii a k rešpektovaniu práv všetkých ľudí bez
akéhokoľvek rozdielu, podporuje ich demokratickú kultiváciu a humanizáciu
– výber žiakov
Z: Mgr. Bessenyeiová

T: február 2020

Trestnoprávna zodpovednosť a trestnoprávne následky konania –
beseda, ktorej cieľom je oboznámiť žiakov s pojmami - trestný zákon,
trestný čin, trest, páchateľ, trestná zodpovednosť – používané v trestnom
zákone a trestnom poriadku – žiaci VI. OA
Z: p. Pavelka, Mgr. Petrovská
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