
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ /OSR/ 

Cieľom predmetu je rozvíjať u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), 

sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje 

konanie, osobný život a sebavzdelávanie, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj 

rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, pomáhať žiakom získavať a udržať si 

osobnostnú integritu, pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti 

potrebné pre život a spoluprácu, podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-

patologických javov v škole (prevenciu šikanovania, agresivity, užívania návykových látok). 

 

 

 

Charakteristika 

Psychosociálny výcvik pomáha rozvíjať všeobecný ľudský potenciál a základné 

životné zručnosti žiakov na poli emočnej inteligencie. Ťažisko predmetu je vo formovaní 

a rozvíjaní sociálno-emočných, kognitívnych a behaviorálnych zručností s eminentným 

dôrazom na formovanie sebaidentity, sebauvedomenia, zdravého sebahodnotenia a 

sebadôvery a rozvoj komunikačných a kooperatívnych zručností nevyhnutných pre dobré 

medziľudské vzťahy v škole, v rodine, vo vrstovníckej skupine, v partnerstve aj na pracovisku 

využívaním efektívnych riešení konfliktov, asertívneho presadzovania svojich názorov, 

eliminovania predsudkov a stereotypov v smere väčšieho rešpektovania a multikulturnej 

tolerancie odlišných svetonázorov, postojov, hodnôt a kultúry iných ľudí. 

Ciele 

1/ Osobnostný rozvoj, sebapoznávanie a poznávanie iných s dôrazom na školský, profesijný, 

rodinný, partnerský a manželský rámec, rozvíjanie identity seba a zdravého sebavedomia 

a sebadôvery. 

2/ Sociálna komunikácia v škole, v rodine, vo vrstovníckej skupine, v partnerstve, 

v manželstve a na pracovisku, spoločenské správanie, bontón a etiketa. 

3/ Efektívne riešenie konfliktov v škole, v rodine, medzi vrstovníkmi, v partnerskom, 

manželskom a pracovnom živote. 

4/ Multikultúrna tolerancia a rešpektovanie odlišných názorov, postojov, ašpirácií, hodnôt 

iných ľudí v medziľudských vzťahoch a komunikácii v škole, v rodine, vo vrstovníckej 

skupine, v partnerstve, v manželstve a na pracovisku. 

5/ Prevencia agresie, násilia a šikanovania v škole, medzi vrstovníkmi, v rodine, v manželstve 

a na pracovisku (mobbing, bossing). 



 

Obsah tém: 

1. Osobnostný rozvoj, sebapoznávanie a poznávanie iných s dôrazom na profesijný, 

rodinný, manželský a partnerský rámec 

1.1 Osobnosť človeka (osobnostné vlastnosti, postoje, hodnoty, motivácia, ašpirácie,  

temperament) 

1.2     Obraz seba, identita seba 

1.3      Sebavedomie a sebadôvera 

1.4      Postoje a hodnoty 

1.5      Motivácia a ašpirácie 

1.6     Temperament a spôsoby reagovania v rôznych situáciách 

1.7      Interpersonálna percepcia a sociálna senzitivita pri poznávaní iných 

1.8    Konfrontovanie získaných poznatkov sebapoznávania a poznávania iných a schopnosť 

urobiť si adekvátnu komparáciu 

2. Komunikácia v rodine, v manželstve, v partnerstve a na pracovisku, spoločenské 

správanie, bontón a etiketa 

2.1  Sociálna komunikácia, druhy, formy 

2.2  Sociálna komunikácia na makroúrovni, mezoúrovni a mikroúrovni v škole, v rodine, 

vo vrstovníckej skupine, v partnerstve, v manželstve a na pracovisku 

2.3  Neverbálna komunikácia 

2.4  Verbálna komunikácia 

2.5  Rozhovor v medziľudských vzťahoch a efektívne vedenia rozhovoru využitím techník 

aktívneho počúvania 

2.6  Verejná prezentácia 

2.7  Spoločenské správanie 

2.8  Spoločenský bontón a etiketa 

3. Efektívne riešenie konfliktov v rodine, v partnerskom, manželskom a pracovnom 

živote 

3.1 Cyklus konfliktov 

3.2 Druhy a typy konfliktov 

3.3 Reakcie na konflikty - agresívne, únikové a asertívne správanie ľudí 

3.4 Komunikačné bariéry v medziľudských vzťahoch a interpersonálnej komunikácii 

3.5 Efektívna komunikácia a komunikačné štýly 

3.6 Špecifické postupy v komunikácii s problémovými ľuďmi 



3.7 Adekvátne vedenie sporov v rodine, vo vrstovníckej skupine, v škole a na pracovisku 

3.8 Rola facilitátora a mediátora pri vyjednávaní a kompromis a asertívne správanie pri 

riešeníškolských, vrstovníckych, rodinných, partnerských a pracovných konfliktov. 

4.  Tolerancia v medziľudských vzťahoch v rodine, v partnerstve, v manželstve 

a na pracovisku 

4.1  Tolerancia a intolerancia medzi ľuďmi, národmi a národnosťami 

4.2  Diskriminácia, rasizmus, xenofóbia. 

4.3 Predsudky a stereotypy v našom reagovaní a správaní v medziľudských vzťahoch  

            v škole, medzi vrstovníkmi, v rodine, v partnerstve, v manželstve a na pracovisku. 

4.4 Pochopenie nebezpečenstva vytvárania a existencie stereotypov . 

4.5 Odstraňovanie svojich predsudkov a stereotypov v správaní a v postojoch. 

4.6 Akceptácia a tolerancia druhého človeka aj s odlišnými postojmi, názormi, životnými  

           hodnotami, vedieť si priznať, že som sa mohol mýliť a že moje stanovisko nemusí byť  

          správne. 

4.7 Adekvátne dávanie a prijímanie kritiky. 

4.8 Prejavovanie pozitívnych citov k iným ľuďom, zvlášť ľuďom na pracovisku,  

           pozitívnych hodnotení a ocenení. 

5. Prevencia šikanovania, psychického násilia v rodine a v manželstve a psychického 

týrania (mobbingu) na pracovisku 

5.1 Agresia, agresivita, násilie, vandalizmus v škole, v rodine, v manželstve, v skupine 

a na pracovisku 

5.2 Druhy a formy agresie 

5.3 Typy agresorov a obetí 

5.4 Príčiny a dôsledky agresie, šikanovania a mobbingu v škole, v rodine, v manželstve, 

v skupine a na pracovisku 

5.5  Mobbingové stratégie na pracoviskách 

5.6 Reakcie ľudí na agresiu 

5.7 Rozvíjanie emocionálnych zručností potrebných vo výchovnej, partnerskej  

           a personálnej práci. 

5.8 Možnosti prevencie a odstraňovania agresie, šikanovania a psychického týrania  

            v rodinách, v školách, v manželstvách a na pracoviskách. 

 

 

 


