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ÚVOD
Informacie na úvod
Oddelenie poradenstva socialneho vyvinú a prevencie CPPPaP Vam aj v tomto skolskom
rokú prinasa vynovenú ponúkú aktivít prevencie neziadúcich socialno-patologickych javov.
Okrem preventívnych programov, ktore sa v nasej ponúke vyskytújú pravidelne a dlhodobo
ponúkame aktúalne programy, ktore sa zameriavajú na problemy terajsej doby. Pri ich tvorbe
vychadzame aj z úloh v POP na skolsky rok 2017/2018. Ponúkame tiez preventívne programy,
ktore sme v minúlom skolskom rokú inovovali a v praci so ziakmi sa osvedcili ako prínosne.
Mnohe z nich mali pozitívny ohlas ú ziakov, úciteľov i rodicov.

ČLENENIE PONUKY PREVENTÍVNYCH A INTERVENČNÝCH PROGRAMOV:
V nami predkladanej ponúke preventívnych a intervencnych programov okrem
rozdelenia na aktivity ponúkane materskym, zakladnym, strednym skolam, pedagogom a
rodicom sa mozete stretnúť s delením na tzv. jednorazove – kratkodobe programy
a strednodobe programy. Rozdiel v tychto dvoch drúhoch je hlavne v dlzke realizacie.
Jednorázové programy pozostavajú z jedneho skúpinoveho stretnútia. Vacsinoú sa jedna o temy,
ktore sa ziakom dajú priblíziť v kratsom casovom horizonte a nevyzadújú systematickejsiú
pracú s kolektívom. Specifickoú jednorazovoú aktivitoú je Atmosfera v triede. Tento program sa
zameriava na zmapovanie klímy v triede. Pri odpozorovaní takeho spravania jednotlivca alebo
skúpiny, ktore si vyzadújú dlhsiú pracú s triedoú sa moze tento program zmeniť na program
strednodoby, konkretne v tomto prípade Vzťahy v triede. Tú sa dostavame k drúhej kategorií tzv.
strednodobých preventívnych programov. Tie trvajú zvacsa tri dvojhodinove stretnútia, ak nie je
pri konkretnom programe úvedeny iny pocet stretnútí. Tieto stretnútia ponúkajú detailnejsie
spracovanie vybranej temy stretnútia. Žiaci si pri nich mozú vyskúsať viac zaz itkovych aktivít
ako pri jednorazovych stretnútiach, ponúkajú vacsí priestor na diskúsiú.

POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ PREVENTÍVNEHO PROGRAMU:
Kazda skola (zakladna, stredna) alebo materska skola by mala mať kontaktnú osobú,
vacsinoú je to koordinator prevencie a socialno-patologickych javov, prostredníctvom ktoreho
sa objednavajú jednotlive aktivity pre triedne kolektívy a ktory v prípade potreby komúnikúje
s oddelením prevencie CPPPaP. Tento koordinator (riaditeľ, zastúpca, iny povereny
zamestnanec) ma k dispozícii ponúkú nami realizovanych preventívnych programov na dany
skolsky rok. Úlohoú triedneho úciteľa je zmapovanie sitúacie v triednom kolektíve,
pomenovanie problemú a na zaklade jeho konzúltacie s koordinatorom prevencie vyber
vhodneho preventívneho alebo intervencneho programú. V prípade nejasností alebo ťazkostí
s vyberom konkretneho programú mozete kontaktovať pracovníkov prevencie CPPPaP, ktorí
Vam ochotne pomozú s adekvatnym vyberom preventívneho programú pre dany problem.
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Termíny preventívnych stretnútí si mozete rezervovať na stretnútí koordinatorov prevencie,
ktore sa realizújú niekoľkokrat do roka v priestoroch CPPPaP BA IV, kde je dolezite, aby ste si
priniesli zoznam tem programov a tried, pre ktore stretnútia realizovať chcete. V prípade Vasej
neprítomnosti na stretnútí koordinatorov alebo akútnej potreby stretnútí nas mozete
kedykoľvek kontaktovať cez e-mail (prevenciaba4@gmail.com) alebo telefonicky na telefonnom
císle 02/ 64 28 80 90 v casoch prevadzkovych hodín.

REALIZÁCIA OBJEDNANÉHO PROGRAMU
Po obdrzaní konkretneho termínú realizacie preventívneho alebo intervencneho
programú sa dvojica pracovníkov dany den vyberie k Vam do skoly. Prosíme Vas, aby ste rodicov
ziakov o realizacii stretnútia vcas úpovedomili kratkym oznamom búď v ziackej knizke,
slovníckú, edúpage systeme, alebo inom komúnikacnom mediú.
Casovo sa stretnútia realizújú v ramci drúhej a tretej vyúcovacej hodiny s tym, ze ziaci
majú prestavkú presne tak ako je úvedene v rozvrhú hodín (v niektorych prípadoch sa vieme po
vzajomnej dohode dostaviť aj na 3.-4. vyúcovaciú hodinú). Pred kazdym stretnútím s triedoú je
v skole vytvoreny cas na konzúltaciú búď s triednym úciteľom, koordinatorom, ktory jú moze
vyúziť na poskytnútie informacií ohľadom triedy, alebo problemú, ktory sa v nej vyskytúje. Po
realizacii stretnútia vam odborní pracovníci odkonzúltújú priebeh skúpiny a prípadne
odporúcania tykajúce sa sledovaneho problemú. Taktiez sa mozete dohodnúť na ďalsích
stretnútiach ak si to búde sitúacia vyzadovať.

KLUBOVÁ ČINNOSŤ
Klúbova cinnosť pozostava s otvorenych skúpín rovesníkov príslúsneho vekoveho
zlozenia. O vekú úcastníkov, ktorí mozú klúb navstevovať sa viac dozviete v popise klúbovej
cinnosti, ktora sa nachadza na strane 12. Klúbova cinnosť sa realizúje v priestoroch CPPPaP BA
IV. v popolúdnajsích hodinach (15:15 – 16:30 hod.). Tieto klúbove aktivity mozete odporúciť
rodicom detí, ktore majú problemy v skúpine, ci úz so zaclenením, komúnikacioú s vrstovníkmi,
alebo naopak nevedia respektovať pravidla fúngovania v triede a pod.

REALIZÁCIE PROGRAMOV PRE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
Aj tento skolsky rok nezabúdame na programy pre pedagogickych zamestnancov. Ich
zoznam mozete najsť v príslúsnej casti dokúmentú. Ak by ste v ich tematickom zameraní nenasli
to co potrebújete, napíste nam vasú poziadavkú, coho by sa mal program tykať. S tímom
pracovníkov skúsime, ak to búde v nasich moznostiach a schopnostiach pripraviť program na
Vami pozadovanú temú.
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Ponúka preventívnych a intervencnych programov pre
materske skoly
V súčasnosti pripravujeme preventívny program aj pre materské školy. Keďže jeho príprava je
ešte len v procese, v dohľadnej dobe Vám budú poskytnuté bližšie informácie ohľadom programu,
kde sa dozviete jeho cieľ a ďalšie informácie.
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Ponúka preventívnych a intervencnych programov pre
zakladne skoly
KRÁTKODOBÉ PODUJATIA (BESEDY, ZÁŽITKOVÉ STRETNUTIA)- JEDNORÁZOVÉ
Jednorázové preventívne podujatia realizuje dvojica odborných pracovníkov v škole formou jedného
stretnutia (2 vyučovanie hodiny). Po zrealizovaní stretnutia a samotnej konzultácii môžu odborní pracovníci
odporúčať pokračovať v skupinovej práci s triedou. Častým príkladom je plynulý prechod z jednorazového
programu Atmosféra v triede na strednodobý program Vzťahy v triede.

•

Čo so smútkom? (pre vsetky rocníky)

•

UNI – úniverzalna prevencia, ktora sa venúje okrajovo vsetkym temam a ziaci majú
moznosť vybrať si pre seba tú, ktorú povazújú za najaktúalnejsiú (pre všetky ročníky)

•

Sexuálny život a prevencia AIDS (len pre 8. a 9. roc.)

•

Šikana (len pre 1.stúpen ŽS)

•

Ako som prišiel na svet (pre 3. rocník ŽS)

•

Obchodovanie s ľuďmi (pre ziakov 9.rocníka ŽS)

•

KATKA – diskúsia spojena s prezeraním casozberneho dokúmentú o zivote zavislej zeny
spojeny aj s ďalsími socialno-patologickymi javmi (pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ)

•

Atmosféra v triede – stretnútie zamerane na spoznanie triedneho kolektívú a atmosfery
v triede v súvislosti so socialno-emocionalnym naladením ziakov.

STREDNODOBÉ PREVENTÍVNE PODUJATIA – TRI STRETNUTIA
Strednodobé preventívne podujatia realizuje dvojica odborných pracovníkov v škole formou troch stretnutí
po dve vyučovacie hodiny (druhú a tretiu počas vyučovania).



Teambuilding – program úrceny predovsetkym pre novovytvorene kolektívy je zamerany
na zlepsenie vzťahov v triede, fúngovanie triedneho kolektívú, komúnikaciú medzi
spolúziakmi, na zvysenie skúpinovej kohezie a kooperacie. Jeho realizacia si nevyzadúje
vstúpnú analyzú problemú.



Vzťahy v triede – cieľom programú je konstrúktívne riesenie vzťahov v triede. Ide
o kolektívy, ktore este nie sú oznacene ako problemove, ale ich optimalne fúngovanie
narúsajú konflikty, drobne provokacie, alebo prílisne odlisnosti v osobnostnych
charakteristikach ziakov.



Prevencia v oblasti partnersko-maritálneho a sexuálneho vývinu – cieľom programú je
podporiť diskúsiú, vhľad a újasnenie vlastnych postojov k sexúalite, vlastnemú telú a jeho
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potrebam, úvedomenie si pohlavnych rolí, podporiť úctú k partnerovi/ke, najsť hodnotú
partnerskeho vzťahú a riesenie jeho problemov. Je úrceny pre rocníky drúheho stúpna ŽS.


Prevencia závislostí – program sa venúje problematike legalnych, nelegalnych drog, a
osobitne nelatkovym zavislostiam. Temy je mozne realizovať aj samostatne podľa
poziadavky skoly. Program ponúka priestor prehodnotiť svoje postoje, venúje sa prícinam,
nasledkom a rizikam úzívania drog ako aj sirsím súvislostiam v oblasti zavislostí. Inovacia
prevencie zavislosti, pri ktorej sme zacali vyúzívať simúlatory opitosti a fajcenia v ramci
temy legalne drogy, vniesla do prevencie viac zazitkov a úvedomenia si danej problematiky.
Program sa venúje aj trestno-pravnej zodpovednosti.



Preventívny program „Prevencia a eliminácia agresivity a šikanovania v školskom
prostredí“ vydany Ministerstvom skolstva je úrceny pre triedy, kde nedochadza
k sikanovaniú, ale prejavy niektorych ziakov signalizújú, ze je mozne predpokladať vznik
sikany (agresívne prejavy voci ziakom, kratkodobe úblizovanie, vydieranie, vyhrazanie, ...).



Preventívny program MED – medialna vychova so zameraním na vybrane rizikove faktory
plynúce z kazdodenneho medialneho vplyvú. Program je úrceny pre ziakov od 4. rocníka
a pozostava z troch stretnútí:
 media, medialna realita a nasilie v mediach
 internet, socialne siete, kybersikana
 reklama, reklamne triky a techniky.



Preventívny program Inakosť – tolerantné súžitie – so zameraním nielen na ľúdske prava,
ale aj na akceptovanie sa navzajom v jednom kolektíve. Úrceny je pre ziakov 2. stúpna ŽS.
Priblizúje pojmy ako stereotyp, predsúdok a diskriminacia. Cieľom je predchadzať prejavom
intolerancie na skolach.



Preventívny program Porcospini – prevencia sexúalneho obťazovania detí. Podmienkoú
úcasti dieťaťa na programe je súhlas rodica, zakonneho zastúpcú. Program je pre 4. rocník
ŽS a ziakov specialnych skol. Pozostava z nasledovnych tem:
 spoznajme sa navzajom – krasne, ale odlisne
 nase telo je krasne, pretoze ...
 priateľske dotyky



Preventívny program Kulty - sekty je zamerany na prevenciú zavislosti od
psychomanipúlatívnych skúpín – siekt a kúltov. Úrceny je pre ziakov od 7. rocníka ŽS.
Prostredníctvom tematicky zvolenych filmov, dokúmentov a naslednej diskúsii priblizúje
problematikú siekt, kúltov a manipúlatívnych ľúdí.
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Duševné zdravie – preventívny program venovany prevencii súicidalneho spravania,
zvladaniú stresú a psychohygiene. Ž programú je mozne absolvovať len jednotlive stretnútia
v úrcitych zaťazovych obdobiach (pred prijímackami, monitorom a podobne).



Body Image a sebaponímanie – preventívny program venovany diskúsiam k temam
sabahodnotenie, vnímanie vlastneho tela a vplyv medií na sebaobraz. Program sa osvedcil
ú ziakov od 7.rocníka ŽS.



Rozvoj kritického myslenia – program je primarne zamerany na rozvíjanie kritickeho
myslenia, argúmentacie a chapania problematiky extremizmú v sirsích súvislostiach,
sekúndarne na zvysovanie povedomia o prejavoch a spolocenskej zavaznosti extremizmú a
nasledkoch radikalizacie. Žaroven slúzi ako prevencia intolerancie na skolach.



Opäť v ponuke: CHIPS (Childline in Partnership with Schools) - zameriava sa na rozvoj
vrstovníckych vzťahov medzi deťmi a mladezoú a predchadzanie sikanovaniú a inym
neziadúcim javom v skolach. Cieľom je zlepsiť podmienky pre vzdelavanie a osobnostny
rozvoj detí a mladeze.
V úvode informújeme ziakov co obnasa zapojenie sa do projektú. Pri dostatocnom zaújme
ako garanti vyskolíme mladych podporovateľov, ktorym nasledne poskytújeme na
pravidelnej baze súpervíziú. Pre optimalne fúngovanie projektú je ziadúca aktívna
spolúpraca skoly.

SEKUNDÁRNA PREVENCIA DLHODOBÁ - OSEM A VIAC STRETNUTÍ
Práca s problémovou triedou sa uskutočňuje osemkrát po dve hodiny buď s celou triedou, alebo ak si situácia
vyžaduje s triedou delenou na polovice, s ktorými pracuje dvojica odborníkov. Pri dlhodobých programoch
potrebujeme od účastníkov súhlas rodiča, zákonného zástupcu s účasťou na programe.



Práca s problémovou triedou – Intervencny program s problemovoú triedoú v sitúaciach:
 nedisciplinovanosť, nadmerna „zivosť“ ziakov
 vystúpnovane prejavy agresie (verbalnej i brachialnej) medzi ziakmi
 napate vzťahy úciteľa s triedoú, problemy s údrziavaním aútority
 podozrenie na sikanovanie
Pred aplikovaním programú je potrebny vstúpny pohovor s triednym úciteľom
a koordinatorom prevencie.
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Ponúka preventívnych a intervencnych programov pre stredne
skoly
KRÁTKODOBÉ PODUJATIA (BESEDY, ZÁŽITKOVÉ STRETNUTIA)- JEDNORAZOVÉ
Jednorazové preventívne podujatia realizuje dvojica odborných pracovníkov v škole formou jedného
stretnutia. Po zrealizovaní stretnutia a samotnej konzultácií môžu odborní pracovníci odporúčať
pokračovať v skupinovej práci s triedou. Častým príkladom je plynulý prechod z jednorazového programu
Atmosféra v triede na strednodobý program Vzťahy v triede.
 Čo so smútkom?
 UNI – úniverzalna prevencia, ktora sa venúje okrajovo vsetkym temam a ziaci majú moznosť





vybrať si pre seba tú, ktorú povazújú za najaktúalnejsiú (pre všetky ročníky)
Sexuálny život a prevencia AIDS
Obchodovanie s ľuďmi
KATKA – diskúsia spojena s prezeraním casozberneho dokúmentú o zivote zavislej zeny
spojeny aj s ďalsími socialno-patologickymi javmi
Atmosféra v triede – stretnútie zamerane na spoznanie triedneho kolektívú a atmosfery
v triede v súvislosti so socialno-emocionalnym naladením ziakov.

STREDNODOBÉ PREVENTÍVNE PODUJATIA – TRI STRETNUTIA
Strednodobé preventívne podujatia realizuje dvojica odborných pracovníkov v škole formou troch stretnutí
po dve vyučovacie hodiny (druhú a tretiu počas vyučovania).



Teambuilding – program úrceny predovsetkym pre novovytvorene kolektívy je zamerany
na zlepsenie vzťahov v triede, fúngovanie triedneho kolektívú, komúnikaciú medzi
spolúziakmi, na zvysenie skúpinovej kohezie a kooperacie. Jeho realizacia si nevyzadúje
vstúpnú analyzú problemú.

 Vzťahy v triede – cieľom programú je konstrúktívne riesenie vzťahov v triede. Ide o kolektívy,

ktore este nie sú oznacene ako problemove, ale ich kvalitne fúngovanie narúsajú ziaci
s vlastnosťami ako sú panovacnosť, hasterivosť, provokaterstvo, ...
 Prevencia v oblasti partnersko-maritálneho a sexuálneho vývinu – cieľom programú je

podporiť diskúsiú, vhľad a újasnenie vlastnych postojov k sexúalite, vlastnemú telú a jeho
potrebam, úvedomenie si pohlavnych rolí, podporiť úctú k partnerovi/ke, najsť hodnotú
partnerskeho vzťahú a riesenie jeho problemov.

 Prevencia závislostí – program obsahúje 3 temy (legalne drogy, nelegalne drogy, nelatkove

zavislosti), ktore je mozne realizovať aj samostatne podľa poziadavky skoly. Inovacia
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prevencie zavislosti, pri ktorej sme zacali vyúzívať simúlatory opitosti a fajcenia v ramci temy
legalne drogy, vniesla do prevencie viac zazitkov a úvedomenia si danej problematiky.
Program sa venúje aj trestno-pravnej zodpovednosti.
 Preventívny program „Prevencia a eliminácia agresivity a šikanovania v školskom

prostredí“ vydany Ministerstvom skolstva je úrceny pre triedy, kde nedochadza
k sikanovaniú, ale prejavy niektorych ziakov signalizújú, ze je mozne predpokladať vznik
sikany (agresívne prejavy voci ziakom, kratkodobe úblizovanie, vydieranie, vyhrazanie, ...).

 Preventívny program MED – medialna vychova so zameraním na vybrane rizikove faktory

plynúce z kazdodenneho medialneho vplyvú. Program pozostava z troch stretnútí:
 media, medialna realita a nasilie v mediach
 internet, socialne siete, kybersikana
 reklama, reklamne triky a techniky.



Preventívny program Inakosť – tolerantne súzitie – so zameraním nielen na ľúdske prava,
ale aj na akceptovanie sa navzajom v jednom kolektíve.



Preventívny program Kulty - sekty je zamerany na zavislosť od psychomanipúlatívnych
skúpín – siekt a kúltov.



Zážitkový kariérový program verzia 1.0 – ide o rozvoj mladeze a dospelych vo vzdelavaní
a kariere, ktory podporúje profesionalnú flexibilitú a zvysúje poznanie osobnych kvalít.
Program sa realizúje skúpinovoú formoú.



Zážitkový kariérový program verzia 2.0. – karierny program sa zameriava na skúmanie,
hodnotenie a potvrdenie kompetencií získanych vo vzdelavaní a rovnako ako i v sirsom
zivotnom kontexte. Cieľom programú je poskytnúť úcastníkom aj prakticke zrúcnosti
potrebne v ich napojení sa na trh prace (spravne písanie zivotopisú, motivacneho listú, ako
sa spravať na pohovore, atď.)



Komunikačné zručnosti – preventívny program obsahújúci 3 stretnútia
 1.stretnútie – neverbalna komúnikacia, pozdravenie, oslovenie, vykanie, tykanie
 2.stretnútie - ja vyrok, zvladanie emocií
 3.stretnútie – konstrúktívne riesenie konfliktov
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Body Image a sebaponímanie – preventívny program venovany diskúsiam k temam
sabahodnotenie, vnímanie vlastneho tela a vplyv medií na sebaobraz.



Rozvoj kritického myslenia – program je primarne zamerany na rozvíjanie kritickeho
myslenia, argúmentacie a chapania problematiky extremizmú v sirsích súvislostiach,
sekúndarne na zvysovanie povedomia o prejavoch a spolocenskej zavaznosti extremizmú a
nasledkoch radikalizacie. Žaroven slúzi ako prevencia intolerancie na skolach.

SEKUNDÁRNA PREVENCIA DLHODOBÁ- OSEM A VIAC STRETNUTÍ
Práca s problémovou triedou sa uskutočňuje osemkrát po dve hodiny buď s celou triedou, alebo ak si situácia
vyžaduje s triedou delenou na polovice, s ktorými pracuje dvojica odborníkov. Pri programe SPVečko je
možné rozsah a organizáciu stretnutí upraviť dohodou. Pri dlhodobých programoch potrebujeme od
účastníkov súhlas rodiča, zákonného zástupcu s účasťou na programe.



Práca s problémovou triedou – Intervencny program s problemovoú triedoú v sitúaciach:
 nedisciplinovanosť, nadmerna „zivosť“ ziakov
 vystúpnovane prejavy agresie (verbalnej i brachialnej) medzi ziakmi
 napate vzťahy úciteľa s triedoú, problemy s údrziavaním aútority
 podozrenie na sikanovanie
Pred aplikovaním programú je potrebny vstúpny pohovor s triednym úciteľom
a koordinatorom prevencie.



V ponuke nové: SPVéčko (sociálno-psychologický výcvik) - hlavnym cieľom je získať zakladne
komúnikacne zrúcnosti a rozvoj sebareflexie. Prostredníctvom skúpinovej dynamiky si
osvojiť komúnikacne strategie optimalneho fúngovania v skúpine(vrstovníckej, rodinnej,
skolskej, pracovnej...). Žaroven sa vycvik dotyka tem vzťahov, sebahodnoty a sebaúcty.
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KLUBOVÁ ČINNOSŤ
Klúbova cinnosť
Klubová činnosť sa realizuje v popoludňajších hodinách v priestoroch CPPPaP. Skupina je otvorená, to
znamená, že členovia sa môžu do klubových aktivít zapájať počas celého školského roka. Pri odporúčaní
klubu rodičom je dobré pozrieť si, ktorý klub sa vekovo približuje potencionálnemu účastníkovi. V našom
prípade sa jedná o rozdelenie na prvý a druhý stupeň základných škôl. K účasti na jednotlivých kluboch je
potrebný súhlas rodiča, ktorý sa podpíše pred nástupom do klubu v CPPPaP.
Momentálny záujem pokrýva v rámci klubovej starostlivosti žiakov základných škôl. Naši pracovníci vedia
v prípade záujmu minimálne 3 stredoškolákov viesť klub aj pre túto vekovú skupinu. Záujemcovia o takúto
formu trávenia voľného času sa môžu nakontaktovať na mailovej adrese prevenciaba4@gmail.com



Klub Jednorožec – podporna psychologicka cinnosť pre ziakov 1. stúpna ŽS s problemami
v spravaní a emocnymi ťazkosťami formoú hrovych aktivít. Cas realizacie je kazdy drúhy
pondelok so zaciatkom 15:15 hod. do 16:30. hod.



Klub Arteliér – podporna psychologicka cinnosť pre ziakov 1. stúpna ŽS s problemami
v spravaní a emocnymi ťazkosťami formoú vytvarnych aktivít. Cas realizacie je kazdy drúhy
pondelok so zaciatkom 15:15 hod. do 16:30 hod.. Strieda sa s klúbom Jednorozec.



Klub Treso – trening socialnych a komúnikacnych zrúcností pre ziakov 2. stúpna ŽS. Cas
realizacie je kazdy útorok so zaciatkom 15:15 hod. do 16:30. hod.

Pre stredoškolákov:
 Stretnutia pri téme – otvorene stretnútia pre stredoskolakov, ktorí majú zaújem diskútovať
na aktúalne temy dnesnej doby. Cieľom stretnútí je rozsíriť komúnikacne, argúmentacne
schopnosti.
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VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV
Vzdelavanie pedagogov
Pre kolektívy úciteľov ponúkame nasledovne temy:


Zvládanie záťažových situácií (minimalne 2 bloky po 1,5 hodine)



Teambuilding pre cely kolektív pedagogov

V prípade zaújmú je mozne úskútocniť odbornú prednaskú, seminar, workshop aj na inú
(vopred dohodnútú) temú.
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PROGRAMY PRE RODIČOV
Programy pre rodicov
Program sa začína realizovať v momente, keď sa prihlási aspoň 8 rodičov. Prihlasovať sa je možné mailom
na adrese mikulic.prevenciaba4@gmail.com. Každé stretnutie obsahuje časť teórie, cvičenia a diskusiu.
Program sa realizuje v priestoroch CPPPaP BA IV., zväčša v utorky v časovom rozpätí od 15:15 do 16:45.



Strana 13

TRAKY - trening na rozvoj rodicovskych a komúnikacnych zrúcností . Tento kúrz
pozostava z 5 stretnútí a dotyka sa tem ako:
 vychovne styly, zaklady efektívnej komúnikacie
 aútorita, rodinne spolúzitie, zasady efektívnej komúnikacie
 empaticka reakcia, „JA vyrok‟
 pravidla, ich vyznam a dodrziavanie
 riesenie konfliktov

