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Informá cie na ú vod
Oddelenie poradenstva sociá lneho vý vinu a prevencie CPPPaP Vá m aj v tomto š kolskom
roku priná ša vynovenú ponuku aktivı́t prevencie než iadú cich sociá lno-patologický ch javov. Stá la
ponuka preventı́vnych programov bola v tomto roku prispô sobená a doplnená o programy, ktoré
sa zameriavajú na problé my terajš ej doby a vychá dzajú z potrieb naš ich klientov. Pri ich tvorbe
vychá dzame aj z ú loh v POP na š kolský rok 2019/2020. Ponú kame tiež preventı́vne programy,
ktoré sme v minulom š kolskom roku inovovali č i už obsahovo alebo zavedenı́m nový ch technı́k
či metó d, ktoré sa v prá ci so ž iakmi osvedčili ako prı́nosné . Mnohé z nich mali pozitı́vny ohlas
u ž iakov, učiteľov ako aj rodičov.

ČLENENIE PONUKY PREVENTÍVNYCH A INTERVENČNÝCH PROGRAMOV:
V nami predkladanej ponuke preventı́vnych a intervenčný ch programov sa okrem
rozdelenia na aktivity ponú kané materský m, zá kladný m, stredný m š kolá m, pedagó gom a
rodičom mô ž ete stretnú ť aj s delenı́m na tzv. jednorá zové – krá tkodobé programy a strednodobé
programy. Rozdiel v tý chto dvoch druhoch je hlavne v dlž ke realizá cie. Jednorázové programy
pozostá vajú z jedné ho skupinové ho stretnutia. Vä čšinou sa jedná o té my, ktoré sa ž iakom dajú
priblı́žiť v kratš om č asovom horizonte a nevyž adujú systematickejš iu prá cu s kolektı́vom.
Specifickou jednorá zovou aktivitou je Atmosfé ra v triede. Tento program sa zameriava na
zmapovanie klı́my v triede. Pri odpozorovanı́ také ho sprá vania jednotlivca alebo skupiny, ktoré
si vyž adujú dlhš iu prá cu s triedou sa mô ž e tento program zmeniť na program strednodobý,
konkré tne v tomto prı́pade Vzťahy v triede. Tu sa dostá vame k druhej kategó riı́ tzv.
strednodobých preventívnych programov. Tie trvajú zvä čša tri dvojhodinové stretnutia, ak nie je
pri konkré tnom programe uvedený iný počet stretnutı́. Tieto stretnutia ponú kajú detailnejš ie
spracovanie vybranej té my stretnutia. Ziaci si pri nich mô ž u vyskú š ať viac zá ž itkový ch aktivı́t
ako pri jednorá zový ch stretnutiach, ponú kajú vä čšı́ priestor na diskusiu.

POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ PREVENTÍVNEHO PROGRAMU:
Kaž dá š kola, zá kladná , stredná alebo materská , by mala mať svoju kontaktnú osobu,
vä čšinou je to koordiná tor prevencie a sociá lno-patologický ch javov, prostrednı́ctvom ktoré ho
sa objedná vajú jednotlivé aktivity pre triedne kolektı́vy a ktorý sa v prı́pade potreby skontaktuje
s oddelenı́m prevencie CPPPaP. Tento koordiná tor (riaditeľ, zá stupca, iný poverený
zamestnanec) má k dispozı́cii ponuku nami realizovaný ch preventı́vnych programov na daný
š kolský rok. Ulohou triedneho učiteľa je zmapovanie situá cie v triednom kolektı́ve,
pomenovanie problé mu a na zá klade jeho konzultá cie s koordiná torom prevencie vý ber
vhodné ho preventı́vneho alebo intervenč né ho programu. V prı́pade nejasnostı́ alebo ťaž kostı́
s vý berom konkré tneho programu mô ž ete kontaktovať pracovnı́kov prevencie CPPPaP, ktorı́
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Vá m ochotne pomô ž u s adekvá tnym vý berom preventı́vneho programu pre daný problé m.
Termı́ny preventı́vnych stretnutı́ si mô ž ete rezervovať na stretnutı́ koordiná torov prevencie,
ktoré sa realizujú niekoľkokrá t do roka v priestoroch CPPPaP BA IV, kde je dô lež ité , aby ste si
priniesli zoznam té m programov a tried, pre ktoré stretnutia realizovať chcete. V prı́pade Vaš ej
neprı́tomnosti na stretnutı́ koordiná torov alebo akú tnej potreby stretnutı́ ná s mô ž ete
kedykoľvek kontaktovať cez e-mail prevenciaba4@gmail.com alebo telefonicky na telefó nnom
čıś le 02/64 28 80 90 v č asoch prevá dzkový ch hodı́n.

REALIZÁCIA OBJEDNANÉHO PROGRAMU
Po obdŕ žanı́ konkré tneho termı́nu realizá cie preventı́vneho alebo intervenč né ho
programu sa dvojica pracovnı́kov daný deň vyberie k Vá m do š koly. Prosı́me Vá s, aby ste rodičov
ž iakov o realizá cii stretnutia vč as upovedomili krá tkym oznamom buď v ž iackej kniž ke,
slovnı́čku, edupage systé me, alebo inom komunikač nom mé diu.
Casovo sa stretnutia realizujú v rá mci druhej a tretej vyučovacej hodiny s tý m, ž e ž iaci
majú prestá vku presne tak ako je uvedené v rozvrhu hodı́n (v niektorý ch prı́padoch sa vieme po
vzá jomnej dohode dostaviť aj na 3.-4. vyuč ovaciu hodinu). Pred kaž dý m stretnutı́m s triedou je
v š kole vytvorený čas na konzultá ciu buď s triednym učiteľom, koordiná torom, ktorý ju mô ž e
využ iť na poskytnutie informá ciı́ ohľadom triedy, alebo problé mu, ktorý sa v nej vyskytuje. Po
realizá cii stretnutia Vá m odbornı́ pracovnı́ci odkonzultujú priebeh skupiny a prı́padné
odporú čania tý kajú ce sa sledované ho problé mu. Taktiež sa mô ž ete dohodnú ť na ďalš ı́ch
stretnutiach ak si to bude situá cia vyž adovať.
Stretnutia sa realizujú č asto v priestoroch tried, kde si ž iaci po menš ej ú prave miestnosti
(posunutie lavı́c a stoličiek) sadnú do kruhu zo stoličiek. Tento typ sedenia volı́me hlavne
z dô vodu, ž e ž iak mô ž e vidieť na vš etký ch sediacich, č o mu poskytuje vä čšiu kontrolu nad tý m,
č o sa okolo neho deje. Stretnutia sa dajú realizovať aj v iný ch priestoroch š koly (š peciá lne
uč ebne, kinosá ly a pod.) pod podmienkou, ž e sa miestnosť dá uspô sobiť na vytvorenie kruhu zo
stolič iek, tak aby kaž dý ž iak mal dosť osobné ho priestoru. Priestor v strede kruhu zostá va
prá zdny. Miestnosť by mala byť primerane osvetlená a mala by mať mož nosť odvetrania poč as
prestá vok.

KLUBOVÁ ČINNOSŤ
Klubová č innosť je toho roku obohatená o nový klub pre deti predš kolské ho veku alebo
deti s odlož enou š kolskou dochá dzkou. Kluby pozostá vajú z otvorený ch alebo polootvorený ch
skupı́n rovesnı́kov prı́sluš né ho vekové ho zlož enia. O veku ú častnı́kov, ktorı́ mô ž u klub
navš tevovať sa viac dozviete v popise klubovej činnosti, ktorá sa nachá dza na strane 11. Klubová
činnosť sa realizuje v priestoroch CPPPaP BA IV. v popoludň ajš ıć h hodiná ch (kluby pre ž iakov
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ZS a SS v č ase od 15:15 do 16:30 hod., kluby pre ž iakov MS v č ase od 15:00 hod. do 16:00 hod.).
Tieto klubové aktivity mô ž ete odporuč iť rodičom detı́, ktoré majú problé my v skupine, č i už so
začlenenı́m, komuniká ciou s vrstovnı́kmi, alebo naopak nevedia reš pektovať pravidlá
fungovania v triede a pod.

REALIZÁCIE PROGRAMOV PRE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
Aj tento š kolský rok nezabú dame na programy pre pedagogický ch zamestnancov. Ich
zoznam mô ž ete ná jsť v prı́sluš nej č asti dokumentu. Ak by ste v ich tematickom zameranı́ nenaš li
to č o potrebujete, napı́šte ná m a s naš im tı́mom pracovnı́kov sa po dohode s vami pokú sime
pripraviť program, ktorý by odrá žal vaš e priania a potreby.

REALIZÁCIE PROGRAMOV PRE RODIČOV
Už osvedč enú podpornú skupinu pre rodičov zameranú na podporu rodič ovský ch
zruč nosti, tento š kolský rok obohacujeme o skupinu pre rodičov, ktorý ch detı́ navš tevujú
preventı́vny program v klube Svetielko. Obidve skupiny prebiehajú na dobrovoľnej bá ze a ich
obsah je zameraný na podporu vzťahu medzi rodičmi a ich deťmi.
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ZÁKLADNÉ ŠKOLY
Ponuka preventı́vnych a intervenč ný ch programov pre
zá kladné š koly
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 vš etky roč nı́ky)

•

UNI – univerzá lna prevencia, ktorá sa venuje okrajovo vš etký m té mam a ž iaci majú
mož nosť vybrať si pre seba tú , ktorú považ ujú za najaktuá lnejš iu (pre všetky ročníky)

•

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

•

Šikana (len pre 1.stupeň ZS)

•

Ako som prišiel na svet (pre 3. roč nı́k ZS)

•

Obchodovanie s ľuďmi (pre ž iakov 9.roč nı́ka ZS)

•

KATKA – diskusia spojená s prezeranı́m č asozberné ho dokumentu o ž ivote zá vislej ž eny
spojený aj s ďalš ım
́ i sociá lno-patologický mi javmi (pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ)

•

Atmosféra v triede – stretnutie zamerané na spoznanie triedneho kolektı́vu a atmosfé ry
v triede v sú vislosti so sociá lno-emocioná lnym naladenı́m ž iakov.

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 určený predovš etký m pre novovytvorené kolektı́vy je zameraný
na zlepš enie vzťahov v triede, fungovanie triedneho kolektı́vu, komuniká ciu medzi
spoluž iakmi, na zvý šenie skupinovej kohé zie a kooperá cie. Jeho realizá cia si nevyž aduje
vstupnú analý zu problé mu.



Vzťahy v triede – cieľom programu je konš truktı́vne rieš enie vzťahov v triede. Ide
o kolektı́vy, ktoré eš te nie sú označené ako problé mové , ale ich optimá lne fungovanie
narú š ajú konflikty, drobné provoká cie, alebo prı́liš né odliš nosti v osobnostný ch
charakteristiká ch ž iakov.



Prevencia v oblasti partnersko-maritálneho a sexuálneho vývinu – cieľom programu je
podporiť diskusiu, vhľad a ujasnenie vlastný ch postojov k sexualite, vlastné mu telu a jeho
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potrebá m, uvedomenie si pohlavný ch rolı́, podporiť ú ctu k partnerovi/ke, ná jsť hodnotu
partnerské ho vzťahu a rieš enie jeho problé mov. Je určený pre roč nı́ky druhé ho stupň a ZS.


Prevencia závislostí – program sa venuje problematike legá lnych, nelegá lnych drog, a
osobitne nelá tkový m zá vislostiam. Té my je mož né realizovať aj samostatne podľa
pož iadavky š koly. Program ponú ka priestor prehodnotiť svoje postoje, venuje sa prı́činá m,
ná sledkom a riziká m už ıv́ ania drog ako aj š irš ım
́ sú vislostiam v oblasti zá vislostı́. Inová cia
prevencie zá vislosti, pri ktorej sme zač ali využ ıv́ ať simulá tory opitosti a fajčenia v rá mci
té my legá lne drogy, vniesla do prevencie viac zá žitkov a uvedomenia si danej problematiky.
Program sa venuje aj trestno-prá vnej zodpovednosti.



Preventívny program „Prevencia a eliminácia agresivity a šikanovania v školskom
prostredí“ vydaný Ministerstvom š kolstva je určený pre triedy, kde nedochá dza
k š ikanovaniu, ale prejavy niektorý ch ž iakov signalizujú , ž e je mož né predpokladať vznik
š ikany (agresı́vne prejavy voč i ž iakom, krá tkodobé ubliž ovanie, vydieranie, vyhrá ž anie, ...).



Preventívny program MED – mediá lna vý chova so zameranı́m na vybrané rizikové faktory
plynú ce z kaž dodenné ho mediá lneho vplyvu. Program je urč ený pre ž iakov od 4. roč nı́ka
a pozostá va z troch stretnutı́:
 mé diá , mediá lna realita a ná silie v mé diá ch
 internet, sociá lne siete, kyberš ikana
 reklama, reklamné triky a techniky.



Preventívny program Inakosť – tolerantné súžitie – so zameranı́m nielen na ľudské prá va,
ale aj na akceptovanie sa navzá jom v jednom kolektı́ve. Určený je pre ž iakov 2. stupň a ZS.
Približ uje pojmy ako stereotyp, predsudok a diskriminá cia. Cieľom je predchá dzať prejavom
intolerancie na š kolá ch.



Preventívny program Porcospini – prevencia sexuá lneho obťaž ovania detı́. Podmienkou
ú č asti dieťaťa na programe je sú hlas rodič a, zá konné ho zá stupcu. Program je pre 4. roč nı́k
ZS a ž iakov š peciá lnych š kô l. Pozostá va z nasledovný ch té m:
 spoznajme sa navzá jom – krá sne, ale odliš né
 naš e telo je krá sne, pretož e ...
 priateľské dotyky



Preventívny program Kulty - sekty je zameraný na prevenciu zá vislosti od
psychomanipulatı́vnych skupı́n – siekt a kultov. Urč ený je pre ž iakov od 7. ročnı́ka ZS.
Prostrednı́ctvom tematicky zvolený ch filmov, dokumentov a ná slednej diskusii približ uje
problematiku siekt, kultov a manipulatı́vnych ľudı́.
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Duševné zdravie – preventı́vny program venovaný prevencii suicidá lneho sprá vania,
zvlá daniu stresu a psychohygiene. Z programu je mož né absolvovať len jednotlivé stretnutia
v určitý ch zá ťaž ový ch obdobiach (pred prijı́mač kami, monitorom a podobne).



Body Image a sebaponímanie – preventı́vny program venovaný diskusiá m k té mam
sabahodnotenie, vnı́manie vlastné ho tela a vplyv mé diı́ na sebaobraz. Program sa osvedčil
u ž iakov od 7.roč nı́ka ZS.



Rozvoj kritického myslenia – program je primá rne zameraný na rozvı́janie kritické ho
myslenia, argumentá cie a chá pania problematiky extré mizmu v š irš ıć h sú vislostiach,
sekundá rne na zvyš ovanie povedomia o prejavoch a spoloč enskej zá važ nosti extré mizmu a
ná sledkoch radikalizá cie. Zá roveň slú ž i ako prevencia intolerancie na š kolá ch.



CHIPS (Childline in Partnership with Schools) - zameriava sa na rozvoj vrstovnı́ckych
vzťahov medzi deťmi a mlá dež ou a predchá dzanie š ikanovaniu a iný m než iadú cim javom v
š kolá ch. Cieľom je zlepš iť podmienky pre vzdelá vanie a osobnostný rozvoj detı́ a mlá dež e.
V ú vode informujeme ž iakov čo obná ša zapojenie sa do projektu. Pri dostatoč nom zá ujme
ako garanti vyš kolı́me mladý ch podporovateľov, ktorý m ná sledne poskytujeme na
pravidelnej bá ze supervı́ziu. Pre optimá lne fungovanie projektu je ž iadú ca aktı́vna
spoluprá ca š koly.



Spolu vpred - hlavný m cieľom je zlepš enie a prehlbenie sebapoznania a rozvoj sebareflexie.
S tý m sú visı́ aj porozumenie vlastný m komunikačný m vzorcom a osvojenie si
komunikačný ch straté gii optimá lneho fungovania v skupine (vrstovnı́ckej, rodinnej,
š kolskej, pracovnej...). Zá roveň sa vý cvik dotý ka té m medziľudský ch vzťahov, vlastný ch
hodnô t, sebahodnoty a sebaú cty. Preventı́vny program je určený ž iakom 9. roč nı́ka.

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 – Intervenč ný program s problé movou triedou v situá ciá ch:
 nedisciplinovanosť, nadmerná „ž ivosť“ ž iakov
 vystupň ované prejavy agresie (verbá lnej i brachiá lnej) medzi ž iakmi
 napä té vzťahy učiteľa s triedou, problé my s udrž iavanı́m autority
 podozrenie na š ikanovanie
Pred aplikovanı́m programu je potrebný vstupný pohovor s triednym uč iteľom
a koordiná torom prevencie.
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Ponuka preventı́vnych a intervenč ný ch programov pre stredné
š koly
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 – univerzá lna prevencia, ktorá sa venuje okrajovo vš etký m té mam a ž iaci majú

mož nosť vybrať si pre seba tú , ktorú považ ujú za najaktuá lnejš iu (pre všetky ročníky)
 Sexuálny život a prevencia AIDS
 Obchodovanie s ľuďmi
 KATKA – diskusia spojená s prezeranı́m č asozberné ho dokumentu o ž ivote zá vislej ž eny

spojený aj s ďalš ım
́ i sociá lno-patologický mi javmi
 Atmosféra v triede – stretnutie zamerané na spoznanie triedneho kolektı́vu a atmosfé ry

v triede v sú vislosti so sociá lno-emocioná lnym naladenı́m ž iakov.

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 určený predovš etký m pre novovytvorené kolektı́vy je zameraný
na zlepš enie vzťahov v triede, fungovanie triedneho kolektı́vu, komuniká ciu medzi
spoluž iakmi, na zvý šenie skupinovej kohé zie a kooperá cie. Jeho realizá cia si nevyž aduje
vstupnú analý zu problé mu.

 Vzťahy v triede – cieľom programu je konš truktı́vne rieš enie vzťahov v triede. Ide o kolektı́vy,

ktoré eš te nie sú označené ako problé mové , ale ich kvalitné fungovanie narú š ajú ž iaci
s vlastnosťami ako sú panovačnosť, haš terivosť, provokaté rstvo, ...
 Prevencia v oblasti partnersko-maritálneho a sexuálneho vývinu – cieľom programu je

podporiť diskusiu, vhľad a ujasnenie vlastný ch postojov k sexualite, vlastné mu telu a jeho
potrebá m, uvedomenie si pohlavný ch rolı́, podporiť ú ctu k partnerovi/ke, ná jsť hodnotu
partnerské ho vzťahu a rieš enie jeho problé mov.
 Prevencia závislostí – program obsahuje 3 té my (legá lne drogy, nelegá lne drogy, nelá tkové

zá vislosti), ktoré je mož né realizovať aj samostatne podľa pož iadavky š koly. Inová cia
prevencie zá vislosti, pri ktorej sme začali využ ıv́ ať simulá tory opitosti a fajčenia v rá mci té my
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legá lne drogy, vniesla do prevencie viac zá žitkov a uvedomenia si danej problematiky.
Program sa venuje aj trestno-prá vnej zodpovednosti.
 Preventívny program „Prevencia a eliminácia agresivity a šikanovania v školskom

prostredí“ vydaný Ministerstvom š kolstva je urč ený pre triedy, kde nedochá dza
k š ikanovaniu, ale prejavy niektorý ch ž iakov signalizujú , ž e je mož né predpokladať vznik
š ikany (agresı́vne prejavy voč i ž iakom, krá tkodobé ubliž ovanie, vydieranie, vyhrá ž anie, ...).
 Preventívny program MED – mediá lna vý chova so zameranı́m na vybrané rizikové faktory

plynú ce z kaž dodenné ho mediá lneho vplyvu. Program pozostá va z troch stretnutı́:
 mé diá , mediá lna realita a ná silie v mé diá ch
 internet, sociá lne siete, kyberš ikana
 reklama, reklamné triky a techniky.


Preventívny program Inakosť – tolerantné sú ž itie – so zameranı́m nielen na ľudské prá va,
ale aj na akceptovanie sa navzá jom v jednom kolektı́ve.



Preventívny program Kulty - sekty – zameraný na zá vislosť od psychomanipulatı́vnych
skupı́n – siekt a kultov.



Zážitkový kariérový program verzia 1.0. – ide o rozvoj mlá dež e a dospelý ch vo vzdelá vanı́
a karié re, ktorý podporuje profesioná lnu flexibilitu a zvyš uje poznanie osobný ch kvalı́t.
Program sa realizuje skupinovou formou.



Zážitkový kariérový program verzia 2.0. – karié rny program sa zameriava na skú manie,
hodnotenie a potvrdenie kompetenciı́ zı́skaný ch vo vzdelá vanı́ a rovnako ako i v š irš om
ž ivotnom kontexte. Cieľom programu je poskytnú ť ú č astnı́kom aj praktické zručnosti
potrebné v ich napojenı́ sa na trh prá ce (sprá vne pı́sanie ž ivotopisu, motivačné ho listu, ako
sa sprá vať na pohovore, atď.)



Komunikačné zručnosti – preventı́vny program obsahujú ci 3 stretnutia
 1.stretnutie – neverbá lna komuniká cia, pozdravenie, oslovenie, vykanie, tykanie
 2.stretnutie - ja vý rok, zvlá danie emó ciı́
 3.stretnutie – konš truktı́vne rieš enie konfliktov



Body Image a sebaponímanie – preventı́vny program venovaný diskusiá m k té mam
sabahodnotenie, vnı́manie vlastné ho tela a vplyv mé diı́ na sebaobraz.
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Rozvoj kritického myslenia – program je primá rne zameraný na rozvı́janie kritické ho
myslenia, argumentá cie a chá pania problematiky extré mizmu v š irš ı́ch sú vislostiach,
sekundá rne na zvyš ovanie povedomia o prejavoch a spoločenskej zá važ nosti extré mizmu a
ná sledkoch radikalizá cie. Zá roveň slú ž i ako prevencia intolerancie na š kolá ch.

SEKUNDÁRNA PREVENCIA DLHODOBÁ – MINIMÁLNE PÄŤ 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 – Intervenč ný program s problé movou triedou v situá ciá ch:
 nedisciplinovanosť, nadmerná „ž ivosť“ ž iakov
 vystupň ované prejavy agresie (verbá lnej i brachiá lnej) medzi ž iakmi
 napä té vzťahy učiteľa s triedou, problé my s udrž iavanı́m autority
 podozrenie na š ikanovanie
Pred aplikovanı́m programu je potrebný vstupný pohovor s triednym uč iteľom
a koordiná torom prevencie.



Spolu vpred – hlavný m cieľom je zlepš enie a prehlbenie sebapoznania a rozvoj sebareflexie.
S tý m sú visı́ aj porozumenie vlastný m komunikačný m vzorcom a osvojenie si
komunikačný ch straté gii optimá lneho fungovania v skupine (vrstovnı́ckej, rodinnej,
š kolskej, pracovnej...). Zá roveň sa vý cvik dotý ka té m medziľudský ch vzťahov, vlastný ch
hodnô t, sebahodnoty a sebaú cty. Preventı́vny program je určený ž iakom stredný ch š kô l a ich
rovesnı́kom z osemročný ch gymná ziı́.
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KLUBOVÁ ČINNOSŤ
Klubová č innosť
Klubová č innosť pre ž iakov materský ch, zá kladný ch a stredný ch š kô l sa realizuje
v popoludň ajš ı́ch hodiná ch v priestoroch CPPPaP. Skupina je v prı́pade klubov pre zá kladné
a stredné š koly otvorená , to znamená , ž e členovia sa mô ž u do klubový ch aktivı́t zapá jať poč as
celé ho š kolské ho roka. V prı́pade klubu pre deti materský ch š kô l je skupina polouzavretá , tzn.
ž e je mož né do klubu vstú piť aj v priebehu jeho realizá cie po dohode s realizá torkami. Odporú č a
sa vš ak navš tevovať vš etky vopred stanovené stretnutia. Pri odporú č anı́ klubu rodičom je dobré
pozrieť si, ktorý klub sa vekovo približ uje potencioná lnemu ú častnı́kovi. V naš om prı́pade sa
jedná o rozdelenie na predš kolský vek, prvý a druhý stupeň zá kladný ch š kô l a stredoš kolá kov.
K ú časti na jednotlivý ch kluboch je potrebný sú hlas rodiča, ktorý sa podpı́še pred ná stupom do
klubu v CPPPaP.
Momentá lny zá ujem pokrý va v rá mci klubovej starostlivosti ž iakov materský ch a zá kladný ch
š kô l. Naš i pracovnı́ci vedia v prı́pade zá ujmu minimá lne 3 stredoš kolá kov viesť klub aj pre tú to
vekovú skupinu. Zá ujemcovia o takú to formu trá venia voľné ho č asu sa mô ž u nakontaktovať na
mailovej adrese prevenciaba4@gmail.com


Nové v ponuke – Klub Svetielko - Preventı́vny program pre deti predš kolské ho veku alebo
deti s odlož enou š kolskou dochá dzkou zameraný na rozvı́janie a podporu zruč nostı́
dô lež itý ch pre dobré fungovanie vo vzťahu k sebe samé mu ako aj k druhý m.
Prostrednı́ctvom hrový ch, vý tvarný ch a iný ch aktivı́t budú mať deti počas ô smych
tematický ch stretnutı́ mož nosť precvičovať, rozvı́jať a posilň ovať vhodné formy sprá vania
ako aj rozvı́jať empatiu, komunikačné zruč nosti, rieš enie konfliktov, reflektovať svoje
sprá vanie a pod. Klub bude prebiehať v stredu v čase od 15:00 do 16:00 hod. v dvoch
cykloch (posledný ch 15 minú t stretnutia je venovaný ch konzultá ciá m s rodičmi):
- 1. cyklus – prvý polrok: 6.11., 13.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12., 8.1., 15.1.,
- 2. cyklus – druhý polrok: 18.3., 25.3., 1.4., 8.4., 15.4., 22.4., 29.4., 6.5.
Témy jednotlivých stretnutí:
1. stretnutie - Ja som, ty si. – zamerané na zoznámenie sa, vytvorenie vzťahu.
2. a 3.stretnutie - Ako sa máš? – poznávanie emócií a pocitov, ich vplyv na správanie,
možnosti zvládania náročných situácií.
4. stretnutie - Ide vláčik motoráčik. – podpora sústredenia sa, plánovanie činnosti,
organizácie, sebakontroly.
5. stretnutie - Kto je rýchlejší? – poznávanie samého seba, svojich predností, podpora
vnútorných zdrojov, medziľudské vzťahy.
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6. stretnutie - Poďme sa spolu hrať. – vytváranie a udržiavanie priateľstiev,
spolupatričnosť, kooperácia, prosociálne správanie.
7. stretnutie – Skúsme to inak. – posilnenie pozitívneho správania a riešení v konfliktných
situáciách, spoločné hľadanie spôsobov ako inak.
8. stretnutie – Sovičky. – záverečné stretnutie cyklu venované spätnej väzbe.

V prípade záujmu je po dohode možné program prispôsobiť potrebám a realizovať priamo
v MŠ.


Klub Jednorožec – podporná psychologická činnosť pre ž iakov 1. stupň a ZS s problé mami
v sprá vanı́ a emoč ný mi ťaž kosťami formou hrový ch aktivı́t. Cas realizá cie je kaž dý druhý
pondelok so zač iatkom 15:15 hod. do 16:30. hod.



Klub Arteliér – podporná psychologická činnosť pre ž iakov 1. stupň a ZS s problé mami
v sprá vanı́ a emočný mi ťaž kosťami formou vý tvarný ch aktivı́t. Cas realizá cie je kaž dý druhý
pondelok so zač iatkom 15:15 hod. do 16:30 hod.. Strieda sa s klubom Jednorož ec.



Klub Treso – tré ning sociá lnych a komunikačný ch zruč nostı́ pre ž iakov 2. stupň a ZS. Cas
realizá cie je kaž dý utorok so začiatkom 15:15 hod. do 16:30. hod.

Pre stredoškolákov:
 Stretnutia pri téme – otvorené stretnutia pre stredoš kolá kov, ktorı́ majú zá ujem diskutovať
na aktuá lne té my dneš nej doby. Cieľom stretnutı́ je rozš ıŕ iť komunikačné , argumentačné
schopnosti.
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VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV
Vzdelá vanie pedagó gov
Pre kolektı́vy učiteľov ponú kame nasledovné té my:


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



Teambuilding pre celý kolektı́v pedagó gov



Nové v ponuke – Adolescent – tematický workshop, ktorý sa edukatı́vnou a zá ž itkovou
formou zaoberá obdobı́m adolescencie



Nové v ponuke – Supervízne stretnutia – skupinové , poprı́pade individuá lne (po dohode
s realizá torom) supervı́zne stretnutia pre učiteľov. Cieľom je poskytnutie priestoru pre
diskusiu a vzá jomnú podporu a hľadanie rieš enı́ v č asto má lo zrozumiteľný ch situá ciá ch.

V prı́pade zá ujmu je mož né uskutoč niť odbornú predná š ku, seminá r, workshop aj na inú
(vopred dohodnutú ) té mu.
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PROGRAMY PRE RODIČOV
Programy pre rodič ov
Program sa začı́na realizovať v momente, keď sa prihlá si aspoň 8 rodičov. Prihlasovať sa je
mož né mailom na adrese mikulic.prevenciaba4@gmail.com. Kaž dé stretnutie obsahuje č asť
teó rie, cvičenia a diskusiu. Program sa realizuje v priestoroch CPPPaP BA IV., zvä čša v utorky
v č asovom rozpä tı́ od 15:15 do 16:45.



Podporná rodičovská skupina – urč ená vš etký m rodič om, ktorı́ majú chuť rozvı́jať
svoje rodič ovské zruč nosti a budovať podporný vzťah so svojimi deťmi.
Stretnutia sa dotý kajú té m ako:
 vý chovné š tý ly, zá klady efektı́vnej komuniká cie
 vplyv vs. moc
 autorita, rodinné spoluž itie, zá sady efektı́vnej komuniká cie
 empatická reakcia, „JA vý rok‟
 pravidlá , ich vý znam a dodrž iavanie
 rieš enie konfliktov
 prá ca s vlastný mi emó ciami a emó ciami druhý ch.



Nové v ponuke - Skupina pre rodičov detí Klubu Svetielko – skupina urč ená pre
rodičov, ktorý ch detı́ navš tevujú klub Svetielko. Prebieha simultá nne s klubom a ich
obsah bude nadvä zovať na té my stretnutı́ klubu – podpora vhodné ho sprá vania, rozvoj
empatie a komunikačný ch zruč nostı́ u detı́, rieš enie konfliktný ch situá ciı́, podpora
vnú torný ch zdrojov dieťaťa a iné .
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