Seminár Argumenty proti agresii
Správa
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Dňa 20. októbra vďaka spolupráci Fakulty humanitných vied, Katedry mediamatiky
a kultúrneho dedičstva (ďalej len KMKD) a občianskeho združenia pre kvalifikáciu a
vzdelávanie QUALED sa uskutočnil online seminár zameraný na argumenty proti agresii.
Workshop s názvom „Argumenty proti agresii“, ktorý vychádzal z Erasmus + projektu
“Arguments Against Aggression”, bol venovaný predovšetkým pedagógom a študentom
odboru Mediamatika a kultúrne dedičstvo, pričom pozvanie prijali aj zástupcovia z mediálnej
oblasti. Organizátorom celej akcie bolo občianske združenie QUALED zastúpené Alenkou
Valjaškovou, ktorá zároveň pôsobí na KMKD ako doktorandka tretieho ročníka. Podujatie sa
konalo v prostredí aplikácie Microsoft Teams.
Celý program odštartovala Valjašková svojím krátkym príhovorom a následne vystúpila
lektorka Janka Randa svojím príspevkom o nenásilnej komunikácií. Randa absolvovala
štúdium občianskeho sektora na UK v Prahe, má za sebou 12-ročnú prax z lektorovania
a facilitácie. Primárne sa venuje vedomej práci s predsudkami, participatívnym procesom v
škole a socio-emocionálnemu vzdelávaniu. V súčasnosti pôsobí vo Výskumnom ústave detskej
psychológie a patopsychológie a ako lektorka v Inklucentre.
Na workshope okrem iného odzneli nielen teoretické poznatky, ale i praktické príklady z praxe,
s ktorými sa počas svojej kariéry mala možnosť potýkať samotná Janka Randa. Zúčastnení sa
mali možnosť zapojiť do vopred pripravených aktivít. Lektorka chcela nimi dopomôcť
k lepšiemu pochopeniu celej problematiky a uchopeniu správnych techník využívaných
v argumentáciách proti agresii.
Druhou polovicu online seminára previedla prítomných Alena Valjašková. Bližšie popísala
európsky projekt, ktorý vznikol spoluprácou viacerých vzdelávacích inštitúcií, ktorých
motiváciou bolo pripraviť tréningový materiál, ktorý by pomohol zvýšiť kompetencie ľudí pri
strete s nerovnosťou, či agresiou. Počas prezentácie bola k dispozícii aj ukážka projektovej
webovej stránky, informácie o tréningových materiáloch, kde má každý používateľ možnosť
prečítať si podrobnejšie o jednotlivých dostupných aktivitách. Predstavila aj kooperujúcich
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partnerov zo siedmich európskych krajín podieľajúci sa pri kreovaní adekvátneho obsahu
k danej problematike či vývoji mobilnej aplikácie, ktorej distribúcia sa predpokladá na
december 2020.
Obrazová príloha:
www.contra-aggression.eu
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