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ŠTRUKTÚRA PONUKY

ŠTRUKTÚRA PONUKY

ZÁKLADNÉ ŠKOLY
KRÁTKODOBÉ PODUJATIA (BESEDY, ZÁŽITKOVÉ STRETNUTIA)- JEDNORÁZOVÉ
▪

Čo so smútkom?

▪

UNI

▪

Sexúalny život a prevencia AIDS

▪

Sikana

▪

Ako som prisiel na svet

▪

Obchodovanie s ľúďmi

▪

KATKA

▪

Atmosfera v triede *Osvedčené*

STREDNODOBÉ PREVENTÍVNE PODUJATIA – TRI STRETNUTIA
▪

Teambúilding

▪

Vžťahy v triede

▪

Prevencia v oblasti partnersko-maritalneho a sexúalneho vyvinú

▪

Prevencia žavislostí

▪

Preventívny program „Prevencia a eliminacia agresivity a sikanovania v
skolskom prostredí“

▪

Preventívny program MED

▪

Preventívny program Inakosť – tolerantne súžitie

▪

Preventívny program Porcospini

▪

Preventívny program Kúlty – sekty

▪

Dúsevne ždravie *Osvedčené*

▪

Body Image a sebaponímanie *Osvedčené*

▪

Rožvoj kritickeho myslenia

▪

ČHIPS (Čhildline in Partnership with Schools)

▪

Zvladanie stresú v skole a efektívne strategie úcenia *Nové*

▪

Spolú vpred

SEKUNDÁRNA PREVENCIA DLHODOBÁ - OSEM A VIAC STRETNUTÍ
▪

Praca s problemovoú triedoú
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STREDNÉ ŠKOLY
KRÁTKODOBÉ PODUJATIA (BESEDY, ZÁŽITKOVÉ STRETNUTIA)- JEDNORÁZOVÉ
▪

Čo so smútkom?

▪

UNI *Osvedčené*

▪

Sexúalny život a prevencia AIDS

▪

Obchodovanie s ľúďmi

▪

KATKA

▪

Atmosfera v triede

STREDNODOBÉ PREVENTÍVNE PODUJATIA – TRI STRETNUTIA
▪

Teambúilding *Osvedčené*

▪

Vžťahy v triede

▪

Prevencia v oblasti partnersko-maritalneho a sexúalneho vyvinú

▪

Prevencia žavislostí

▪

Preventívny program „Prevencia a eliminacia agresivity a sikanovania v
skolskom prostredí“

▪

Preventívny program MED

▪

Preventívny program Inakosť – tolerantne súžitie

▪

Preventívny program Kúlty – sekty

▪

Komúnikacne žrúcnosti

▪

Body Image a sebaponímanie

▪

Zvladanie stresú v skole a efektívne strategie úcenia *Nové*

▪

Rožvoj kritickeho myslenia *Osvedčené*

SEKUNDÁRNA PREVENCIA DLHODOBÁ - OSEM A VIAC STRETNUTÍ
▪

Praca s problemovoú triedoú

▪

Spolú vpred *Osvedčené*
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KLUBOVÁ ČINNOSŤ
▪

Klúb Jednorožec

▪

Klúb Artelier

▪

Klúb Treso

▪

Stretnútia pri teme

PRE PEDAGÓGOV
▪

Zvladanie žaťažovych sitúacií

▪

Teambúilding

▪

Búrn-oút *Nové*

▪

Adolescent

▪

Súpervížne stretnútia *Nové*

PRE RODIČOV
▪

Podporna rodicovska skúpina *Osvedčené*
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INFORMÁCIE NA ÚVOD
Informacie na úvod
Oddelenie poradenstva socialneho vyvinú a prevencie ČPPPaP Vam aj v tomto
skolskom rokú prinasa ponúkú aktivít prevencie nežiadúcich socialno-patologickych javov.
Ponúka preventívnych programov sa snaží aj v tomto rokú reflektovať ako na problemy
súcasnej doby tak na potreby nasich klientov. Pri ich tvorbe vychadžame aj ž úloh plynúcich žo
žverejneneho materialú MSSR s nažvom „Sprievodca skolskym rokom 2020/2021. Ponúkame
tiež preventívne programy, ktore sme v minúlom skolskom rokú inovovali ci úž obsahovo alebo
žavedením novych techník ci metod, ktore sa v praci so žiakmi osvedcili ako prínosne. Mnohe
ž nich mali požitívny ohlas ú žiakov, úciteľov ci rodicov. Predchadžajúci skolsky rok nam na
jednej strane priniesol veľa rychlych necakanych žmien, na drúhej strane nas vyžval k vacsej
flexibilite, tvorivosti a inovatívnym metodam. Pocas sitúacie s Čovid-19 sme nasú cinnosť
presúnúli do online priestorú a snažili sme sa byť v spojení cež rožne webinare, online
konžúltacie a pod. Tento sposob komúnikacie ponúkame aj v tomto rokú. Pri písaní tychto
riadkov požorne sledújeme pandemickú sitúaciú a pri žavedení online vyúcovania vieme
poskytnúť aj online sposob prace so skúpinoú žiakov a úciteľov.

ČLENENIE PONUKY PREVENTÍVNYCH A INTERVENČNÝCH PROGRAMOV:
V nami predkladanej ponúke preventívnych a intervencnych programov sa okrem
roždelenia na aktivity ponúkane žakladnym, strednym skolam, pedagogom a rodicom možete
stretnúť aj s delením na tžv. jednoražove – kratkodobe programy a strednodobe programy.
Roždiel v tychto dvoch drúhoch je hlavne v dlžke realižacie. Jednorázové programy požostavajú
ž jedneho skúpinoveho stretnútia. Vacsinoú sa jedna o temy, ktore sa žiakom dajú priblížiť
v kratsom casovom horižonte a nevyžadújú systematickejsiú pracú s kolektívom. Specifickoú
jednoražovoú aktivitoú je Atmosfera v triede. Tento program sa žameriava na žmapovanie
klímy v triede. Pri odpožorovaní takeho spravania jednotlivca alebo skúpiny, ktore si vyžadújú
dlhsiú pracú s triedoú sa može tento program žmeniť na program strednodoby, konkretne
v tomto prípade Vžťahy v triede. Tú sa dostavame k drúhej kategorií tžv. strednodobých
preventívnych programov. Tie trvajú žvacsa tri dvojhodinove stretnútia, ak nie je pri
konkretnom programe úvedeny iny pocet stretnútí. Tieto stretnútia ponúkajú detailnejsie
spracovanie vybranej cieľovej temy. Ziaci si pri nich možú vyskúsať viac žažitkovych aktivít ako
pri jednoražovych stretnútiach, ponúkajú vacsí priestor na diskúsiú.

POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ PREVENTÍVNEHO PROGRAMU:
Každa skola, žakladna, stredna alebo materska, by mala mať svojú kontaktnú osobú,
vacsinoú je to koordinator prevencie a socialno-patologickych javov, prostredníctvom ktoreho
sa objednavajú jednotlive aktivity pre triedne kolektívy a ktory sa v prípade potreby
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skontaktúje s oddelením prevencie ČPPPaP. Tento koordinator (riaditeľ, žastúpca, iny povereny
žamestnanec) ma k dispožícii ponúkú nami realižovanych preventívnych programov na dany
skolsky rok. Ulohoú triedneho úciteľa je žmapovanie sitúacie v triednom kolektíve,
pomenovanie problemú a na žaklade jeho konžúltacie s koordinatorom prevencie vyber
vhodneho preventívneho alebo intervencneho programú. V prípade nejasností alebo ťažkostí
s vyberom konkretneho programú možete kontaktovať pracovníkov prevencie ČPPPaP, ktorí
Vam ochotne pomožú s adekvatnym vyberom preventívneho programú pre dany problem.
Termíny preventívnych stretnútí si možete režervovať na stretnútí koordinatorov prevencie,
ktore sa realižújú niekoľkokrat do roka v priestoroch ČPPPaP BA IV, kde je doležite, aby ste si
priniesli žožnam tem programov a tried, pre ktore chcete stretnútia realižovať. V prípade Vasej
neprítomnosti na stretnútí koordinatorov alebo akútnej potreby stretnútí nas možete
kedykoľvek kontaktovať cež e-mail prevenciaba4@gmail.com alebo telefonicky na telefonnom
císle 02/64 28 80 90 v casoch prevadžkovych hodín.

REALIZÁCIA OBJEDNANÉHO PROGRAMU
Po obdržaní konkretneho termínú realižacie preventívneho alebo intervencneho
programú dvojica pracovníkov v dohodnúty den príde k vam do skoly. Prosíme Vas, aby ste
rodicov žiakov o realižacii stretnútia vcas úpovedomili kratkym ožnamom búď v žiackej
knižke, slovníckú, edúpage systeme, alebo inom komúnikacnom mediú.
Časovo sa stretnútia realižújú v ramci drúhej a tretej vyúcovacej hodiny pricom žiaci
majú prestavkú presne tak, ako je úvedene v rožvrhú hodín (v niektorych prípadoch sa vieme
po vžajomnej dohode dostaviť aj na 3.-4. vyúcovaciú hodinú). Pred každym stretnútím
s triedoú je v skole vytvoreny cas na konžúltaciú búď s triednym úciteľom alebo
koordinatorom, ktory jú može vyúžiť na poskytnútie informacií o triednom kolektíve, alebo
problemú, ktory sa v triede vyskytúje. Po realižacii stretnútia Vam odborní pracovníci
odkonžúltújú priebeh skúpiny a prípadne odporúcania tykajúce sa sledovaneho problemú.
Taktiež sa možete dohodnúť na ďalsích stretnútiach ak si to búde sitúacia vyžadovať.
Stretnútia sa realižújú casto v priestoroch tried, kde si žiaci po mensej úprave
miestnosti (posúnútie lavíc) sadnú do krúhú žo stoliciek. Tento typ sedenia volíme hlavne
ž dovodú, že žiak takto može vidieť na vsetkych sediacich, co mú poskytúje vacsiú kontrolú
nad tym, co sa okolo neho deje, cím sa podporúje atmosfera bežpecia a vžajomnej dovery.
Stretnútia sa dajú realižovať aj v inych priestoroch skoly (specialne úcebne, kinosaly a pod.)
pod podmienkoú, že sa miestnosť da úsposobiť na vytvorenie krúhú žo stoliciek tak, aby každy
žiak mal dosť osobneho priestorú. Priestor v strede krúhú žostava praždny. Miestnosť by mala
byť primerane osvetlena a mala by mať možnosť odvetrania pocas prestavok.
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KLUBOVÁ ČINNOSŤ
Klúbova cinnosť je toho rokú obohatena o novy klúb pre deti predskolskeho vekú alebo
deti s odloženoú skolskoú dochadžkoú. Klúby požostavajú ž otvorenych alebo polootvorenych
skúpín rovesníkov príslúsneho vekoveho žloženia. O vekú úcastníkov, ktorí možú klúb
navstevovať sa viac dožviete v popise klúbovej cinnosti, ktora sa nachadža na strane 11.
Klúbova cinnosť sa realižúje v priestoroch ČPPPaP BA IV. v popolúdnajsích hodinach (klúby
pre žiakov ZS a SS v case od 15:15 do 16:30 hod.. Tieto klúbove aktivity možete odporúciť
rodicom detí, ktore majú problemy v skúpine, ci úž so žaclenením, komúnikacioú
s vrstovníkmi, alebo naopak nevedia respektovať pravidla fúngovania v triede a pod.

REALIZÁCIE PROGRAMOV PRE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
Aj tento skolsky rok nežabúdame na programy pre pedagogickych žamestnancov. Ich
žožnam možete najsť v príslúsnej casti dokúmentú. Ak by ste v ich tematickom žameraní
nenasli to co potrebújete, napíste nam a s nasim tímom pracovníkov sa po dohode s vami
pokúsime pripraviť program, ktory by odražal vase priania a potreby.

REALIZÁCIE PROGRAMOV PRE RODIČOV
Už osvedcenú podpornú skúpinú pre rodicov žameranú na podporú rodicovskych
žrúcnosti, tento skolsky rok obohacújeme o skúpinú pre rodicov, ktorych detí navstevújú
preventívny program v klúbe Svetielko. Obidve skúpiny prebiehajú na dobrovoľnej baže a ich
obsah je žamerany na podporú vžťahú medži rodicmi a ich deťmi.

WEBINÁRE A ONLINE VZDELÁVANIE
Novinkoú v tomto skolskom rokú búde možnosť realižovať nase programy cež aplikaciú ZOOM.
Niektore temy sa osvedcili ako vhodne na realižaciú v online priestore. Dobre skúsenosti
mame s podpornymi rodicovskymi skúpinami, vždelavacími webinarmi pre úciteľov
a odbornych žamestnancov. Ak si to sitúacia búde vyžadovať vieme niektore nase preventívne
programy pre deti prisposobiť aj na online priestor cež aplikaciú ZOOM. Príkladom možú byť
temy tykajúce sa dúsevneho ždravia, kritickeho myslenia, narabania s informaciami, alebo len
sprevadžanie aktúalnym prežívaním a obsahmi.
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Ponúka preventívnych a intervencnych programov pre
žakladne skoly
Krátkodobé podujatia (besedy, zážitkové stretnutia)- jednorazové
Jednorazové 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)

Inspirovane nenasilnoú komúnikacioú, deti sú vedene k porožúmeniú a orientacii sa
v teme emocií a prežívania.
•

UNI – úniveržalna prevencia, ktora sa venúje prierežovo vsetkym temam a žiaci majú

možnosť venovať sa tej, ktorú považújú ža najaktúalnejsiú (pre všetky ročníky)
•

Sexuálny život a prevencia AIDS (len pre 8. a 9. roc.) - žameranie stretnútia je na otažky

spojene so sexúalitoú, prevencioú sexúalne prenosnych chorob, pohlavneho života,
žodpovedneho spravania a úcty k vlastnemú telú. Deti (mladí dospievajúci) majú
príležitosť diskútovať k teme s dospelymi na temú, ktora je spojena s ostychom a najma
plna mytov a polopravd, nežriedka vúlgarnosti.
•

Šikana (len pre 1.stúpen ZS)

Sprostredkovanie informacií o teme, možnostiach riesenia problemovych sitúacií, pricom
sa implicitne mapújú postoje detí.
•

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

•

Obchodovanie s ľuďmi (pre žiakov 9.rocníka ZS) - na co si treba dať požor pri vycestovaní do

žahranicia ža pracoú, stúdiom.
•

KATKA – diskúsia spojena s prežeraním casožberneho dokúmentú

o živote žavislej ženy spojeny aj s ďalsími socialno-patologickymi
javmi (pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ)
•

*Osvedčené* Atmosféra v triede – stretnútie žamerane na spožnanie

triedneho kolektívú a atmosfery v triede v súvislosti so socialnoemocionalnym naladením žiakov.

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 žamerany na

žlepsenie vžťahov v triede, fúngovanie triedneho kolektívú, komúnikaciú medži
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spolúžiakmi, na žvysenie skúpinovej kohežie a kooperacie. Jeho realižacia si nevyžadúje
vstúpnú analyžú problemú.
•

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

ktore este nie sú ožnacene ako problemove, ale ich optimalne fúngovanie narúsajú
konflikty, drobne provokacie, alebo prílisne odlisnosti v osobnostnych charakteristikach
žiakov. Odborní pracovníci sprevadžajú, podporújú a posilnújú kolektív k odhaleniú
a pomenovaniú problemov, prípadne aj k identifikacii ždrojov a navrhov riesenia.
•

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 vžťahú a riesenie jeho problemov. Je úrceny pre rocníky drúheho stúpna ZS.
•

Prevencia závislostí – program sa venúje problematike legalnych, nelegalnych drog, a

osobitne nelatkovym žavislostiam. Temy je možne realižovať aj samostatne podľa
požiadavky skoly. Program ponúka priestor prehodnotiť svoje postoje, venúje sa prícinam,
nasledkom a rižikam úžívania drog ako aj sirsím súvislostiam v oblasti žavislostí. Inovacia,
pri ktorej sme žacali vyúžívať simúlatory opitosti sprostredkúva informacie žažitkovoú
formoú. Program sa venúje aj trestno-pravnej žodpovednosti.
•

Preventívny program „Prevencia a eliminácia agresivity a šikanovania v školskom prostredí“ vydany

Ministerstvom skolstva je úrceny pre triedy, kde nedochadža k sikanovaniú, ale prejavy
niektorych žiakov signaližújú, že je možne predpokladať vžnik sikany (agresívne prejavy
voci žiakom, kratkodobe úbližovanie, vydieranie, vyhražanie, ...).
•

Preventívny program MED – medialna vychova so žameraním na

vybrane rižikove faktory plynúce ž každodenneho medialneho
vplyvú. Program je úrceny pre žiakov od 4. rocníka a požostava ž troch stretnútí:
➢ media, medialna realita a nasilie v mediach,
➢ internet, socialne siete, kybersikana,
➢ reklama, reklamne triky a techniky.
•

Preventívny program Inakosť – tolerantné súžitie – so žameraním nielen na ľúdske prava, ale aj

na akceptovanie sa navžajom v jednom kolektíve. Urceny je pre žiakov 2. stúpna ZS.
Približúje pojmy ako stereotyp, predsúdok a diskriminacia. Čieľom je predchadžať
prejavom intolerancie na skolach.
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•

Preventívny program Porcospini – prevencia sexúalneho obťažovania detí. Podmienkoú úcasti

dieťaťa na programe je súhlas rodica, žakonneho žastúpcú. Program je pre 4. rocník ZS
a žiakov specialnych skol. Požostava ž nasledovnych tem:
➢ spožnajme sa navžajom – krasne, ale odlisne,
➢ nase telo je krasne, pretože ...,
➢ priateľske dotyky.
•

Preventívny

•

*Osvedčené* Duševné zdravie – preventívny program venovany prevencii súicidalneho

je žamerany na prevenciú žavislosti od
psychomanipúlatívnych skúpín – siekt a kúltov. Urceny je pre žiakov od 7. rocníka ZS.
Prostredníctvom tematicky žvolenych filmov, dokúmentov a naslednej diskúsii približúje
problematikú siekt, kúltov a manipúlatívnych ľúdí.
program

Kulty

-

sekty

spravania, žvladaniú stresú a psychohygiene. Z programú je možne absolvovať len
jednotlive stretnútia v úrcitych žaťažovych obdobiach (pred prijímackami,
monitorom a podobne).
•

*Osvedčené* Body Image a sebaponímanie – preventívny program venovany

diskúsiam k temam sabahodnotenie, vnímanie vlastneho tela a vplyv medií
na sebaobraž. Program sa osvedcil ú žiakov od 7. rocníka ZS.
•

Rozvoj kritického myslenia – program je primarne žamerany na rožvíjanie kritickeho

myslenia, argúmentacie a chapania problematiky extremižmú v sirsích súvislostiach,
sekúndarne na žvysovanie povedomia o prejavoch a spolocenskej žavažnosti extremižmú a
nasledkoch radikaližacie. Zaroven slúži ako prevencia intolerancie na skolach.
•

CHIPS (Childline in Partnership with Schools) - žameriava sa na rožvoj vrstovníckych vžťahov

medži deťmi a mladežoú a predchadžanie sikanovaniú a inym nežiadúcim javom v skolach.
Čieľom je žlepsiť podmienky pre vždelavanie a osobnostny rožvoj detí a mladeže.
V úvode informújeme žiakov co žnamena žapojenie sa do projektú. Pri dostatocnom
žaújme ako garanti vyskolíme mladych podporovateľov, ktorym nasledne poskytújeme na
pravidelnej baže súpervížiú. Pre optimalne fúngovanie projektú je žiadúca aktívna
spolúpraca skoly.
•

Komunikačné zručnosti – program inspirovany nenasilnoú komúnikacioú. Sprevadža žiakov

komplexnoú žrúcnosťoú aktívneho pocúvania. Zachytava temy ako empaticky odhad, „Ja“
vyrok, riesenie konfliktov
•

*Nové* Zvládanie stresu v škole a efektívne stratégie učenia - preventívny program sa venúje

teme stresú, úcenia a sposobom vyrovnavania sa so žaťažoú. Program odporúcame
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realižovať pre žiakov monitorom deviatakov. Jeho cieľom je viesť žiakov k preskúmaniú
svojich sposobov vyrovnavania sa so stresom a strategií osvojovania si požnatkov. Pocas
stretnútí sa so žiakmi diskútúje o tom, ako možú žefektívniť proces úcenia a prípravy na
skúsky s možnosťoú si vyskúsať a medži seboú ždieľať rožne techniky.
•

Spolu vpred - hlavnym cieľom je žlepsenie a prehlbenie sebapožnania a rožvoj sebareflexie. S

tym súvisí aj porožúmenie vlastnym komúnikacnym vžorcom a osvojenie si
komúnikacnych strategii optimalneho fúngovania v skúpine (vrstovníckej, rodinnej,
skolskej, pracovnej...). Zaroven sa vycvik dotyka tem medžiľúdskych vžťahov, vlastnych
hodnot, sebahodnoty a sebaúcty. Preventívny program je úrceny žiakom 9. rocníka.

Sekundárna prevencia dlhodobá - osem a viac stretnutí
Práca s problémovou triedou sa uskutočňuje osemkrát po dve hodiny. Pracuje sa buď s celou triedou, alebo
- ak si to situácia vyžaduje - sa trieda rozdelí 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 „živosť“ žiakov,
vystúpnovane prejavy agresie (verbalnej i brachialnej) medži žiakmi,
napate vžťahy úciteľa s triedoú, problemy s údržiavaním aútority,
podožrenie 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? Inspirovane nenasilnoú komúnikacioú, deti sú vedene k

porožúmeniú a orientacii sa v teme emocií a prežívania.
• *Osvedčené* UNI – úniveržalna prevencia, ktora sa venúje okrajovo vsetkym

temam a žiaci majú možnosť vybrať si pre seba tú, ktorú považújú ža
najaktúalnejsiú
• Sexuálny život a prevencia AIDS - žameranie stretnútia je na otažky spojene so sexúalitoú,

prevencioú sexúalne prenosnych chorob, pohlavneho života, žodpovedneho spravania
a úcty k vlastnemú telú.. Deti(mladí dospievajúci) majú príležitosť diskútovať k teme
s dospelymi na temú, ktora je spojena s ostychom a najma plna mytov a polopravd,
nežriedka vúlgarnosti.
• Obchodovanie s ľuďmi - na co si treba dať požor pri vycestovaní
• KATKA – diskúsia spojena s prežeraním casožberneho dokúmentú o živote žavislej ženy

spojeny aj s ďalsími socialno-patologickymi javmi
• Atmosféra v triede – stretnútie žamerane na spožnanie triedneho kolektívú a atmosfery

v triede v súvislosti so socialno-emocionalnym naladením žiakov.

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).

•

*Osvedčené* Teambuilding – program úrceny predovsetkym pre novovytvorene kolektívy je

žamerany na žlepsenie vžťahov v triede, fúngovanie triedneho kolektívú, komúnikaciú
medži spolúžiakmi, na žvysenie skúpinovej kohežie a kooperacie. Jeho realižacia si
nevyžadúje vstúpnú analyžú problemú.
• Vzťahy v triede – cieľom programú je konstrúktívne riesenie vžťahov v triede. Ide o kolektívy,

ktore este nie sú ožnacene ako problemove, ale ich kvalitne fúngovanie narúsajú žiaci
s vlastnosťami ako sú panovacnosť, hasterivosť, provokaterstvo, ...
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• 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 vžťahú a riesenie jeho
problemov.
• Prevencia závislostí - program sa venúje problematike legalnych, nelegalnych drog, a osobitne

nelatkovym žavislostiam. Temy je možne realižovať aj samostatne podľa požiadavky skoly.
Program ponúka priestor prehodnotiť svoje postoje, venúje sa prícinam, nasledkom a
rižikam úžívania drog ako aj sirsím súvislostiam v oblasti žavislostí. Inovacia, pri ktorej
sme žacali vyúžívať simúlatory opitosti sprostredkúva informacie žažitkovoú formoú.
Program sa venúje aj trestno-pravnej žodpovednosti.
• Preventívny program „Prevencia a eliminácia agresivity a šikanovania v školskom prostredí“ vydany

Ministerstvom skolstva je úrceny pre triedy, kde nedochadža k sikanovaniú, ale prejavy
niektorych žiakov signaližújú, že je možne predpokladať vžnik sikany (agresívne prejavy
voci žiakom, kratkodobe úbližovanie, vydieranie, vyhražanie, ...).
• Preventívny program MED – medialna vychova so žameraním na vybrane rižikove faktory

plynúce ž každodenneho medialneho vplyvú. Program požostava ž troch stretnútí:
➢ media, medialna realita a nasilie v mediach
➢ internet, socialne siete, kybersikana
➢ reklama, reklamne triky a techniky.
•

Preventívny program Inakosť – tolerantne súžitie – so žameraním nielen na ľúdske prava, ale

aj na akceptovanie sa navžajom v jednom kolektíve.
•

Preventívny program Kulty - sekty – žamerany na žavislosť od psychomanipúlatívnych skúpín –

siekt a kúltov.
•

Komunikačné zručnosti – program inspirovany nenasilnoú komúnikacioú. Sprevadža žiakov

komplexnoú žrúcnosťoú aktívneho pocúvania. Zachytava temy ako empaticky odhad, „Ja“
vyrok, riesenie konfliktov
•

Body Image a sebaponímanie – preventívny program venovany diskúsiam k

temam sebahodnotenie, vnímanie vlastneho tela a vplyv medií na
sebaobraž.
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•

*Nové* Zvládanie stresu v škole a efektívne stratégie učenia - preventívny program sa venúje

teme stresú, úcenia a sposobom vyrovnavania sa so žaťažoú. Program odporúcame
realižovať pre matúrantov. Jeho cieľom je viesť žiakov k preskúmaniú svojich sposobov
vyrovnavania sa so stresom a strategií osvojovania si požnatkov. Pocas stretnútí sa so
žiakmi diskútúje o tom, ako možú žefektívniť proces úcenia a prípravy na skúsky s
možnosťoú si vyskúsať a medži seboú ždieľať rožne techniky.
•

*Osvedčené* Duševné zdravie – preventívny program venovany prevencii súicidalneho

spravania, žvladaniú stresú a psychohygiene. Z programú je možne absolvovať len
jednotlive stretnútia v úrcitych žaťažovych obdobiach (pred prijímackami, monitorom
a podobne).
•

*Osvedčené* Rozvoj kritického myslenia – program je primarne žamerany na

rožvíjanie kritickeho myslenia, argúmentacie a chapania problematiky
extremižmú v sirsích súvislostiach, sekúndarne na žvysovanie povedomia o
prejavoch a spolocenskej žavažnosti extremižmú a nasledkoch radikaližacie.
Zaroven slúži ako prevencia intolerancie na skolach.

Sekundárna prevencia dlhodobá – minimálne Päť a viac stretnutí
Práca s problémovou triedou sa uskutočňuje osemkrát po dve hodiny. Pracuje sa buď s celou triedou, alebo
- ak si to situácia vyžaduje - sa trieda rozdelí 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 „živosť“ žiakov
• vystúpnovane prejavy agresie (verbalnej i brachialnej) medži žiakmi
• napate vžťahy úciteľa s triedoú, problemy s údržiavaním aútority
• podožrenie na sikanovanie
Pred aplikovaním programú je potrebny vstúpny pohovor s triednym úciteľom
a koordinatorom prevencie.
•

*Osvedčené* Spolu vpred – hlavnym cieľom je žlepsenie a prehlbenie sebapožnania a rožvoj

sebareflexie. S tym súvisí aj porožúmenie vlastnym komúnikacnym vžorcom a osvojenie si
komúnikacnych strategii optimalneho fúngovania v skúpine (vrstovníckej, rodinnej,
skolskej, pracovnej...). Zaroven sa vycvik dotyka tem medžiľúdskych vžťahov, vlastnych
hodnot, sebahodnoty a sebaúcty. Preventívny program je úrceny žiakom strednych skol
a ich rovesníkom ž osemrocnych gymnažií.
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KLUBOVÁ ČINNOSŤ
Klúbova cinnosť
Klúbova cinnosť pre žiakov žakladnych a strednych skol sa realižúje v popolúdnajsích
hodinach v priestoroch ČPPPaP. Skúpina je v prípade klúbov pre žakladne a stredne skoly
otvorena, to žnamena, že clenovia sa možú do klúbovych aktivít žapajať pocas celeho
skolskeho roka. Pri odporúcaní klúbú rodicom je úžitocne si požrieť, ktory klúb sa vekovo
približúje potencionalnemú úcastníkovi. V nasom prípade sa jedna o roždelenie na prvy
a drúhy stúpen žakladnych skol a stredoskolakov. K úcasti na jednotlivych klúboch je potrebny
súhlas rodica, ktory sa podpíse pred nastúpom do klúbú v ČPPPaP.
Momentalny žaújem pokryva v ramci klúbovej starostlivosti žiakov žakladnych skol. Nasi
pracovníci vedia v prípade žaújmú minimalne 3 stredoskolakov viesť klúb aj pre túto vekovú
skúpinú. Zaújemcovia o takúto formú travenia voľneho casú sa možú nakontaktovať na
mailovej adrese prevenciaba4@gmail.com
•

Klub Jednorožec – podporna psychologicka cinnosť pre žiakov 1. stúpna ZS s problemami

v spravaní a emocnymi ťažkosťami formoú hrovych aktivít. Čas realižacie je každy drúhy
pondelok so žaciatkom 15:15 hod. do 16:30. hod.
•

Klub Arteliér – podporna psychologicka cinnosť pre žiakov 1.

stúpna ZS s problemami v spravaní a emocnymi ťažkosťami
formoú vytvarnych aktivít. Čas realižacie je každy drúhy
pondelok so žaciatkom 15:15 hod. do 16:30 hod. Strieda sa
s klúbom Jednorožec.
•

Klub Treso – trening socialnych a komúnikacnych žrúcností pre žiakov 2. stúpna ZS. Čas

realižacie je každy útorok so žaciatkom 15:15 hod. do 16:30. hod.
Pre stredoškolákov:
• Stretnutia pri téme – otvorene stretnútia pre stredoskolakov, ktorí majú žaújem diskútovať
na aktúalne temy dnesnej doby. Čieľom stretnútí je rožsíriť komúnikacne, argúmentacne
schopnosti.
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VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV
Vždelavanie pedagogov
Pre kolektívy úciteľov ponúkame nasledovne temy:
•

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

•

Teambuilding pre cely kolektív pedagogov

•

*Nové* Burn-out – podporne stretnútia venújúce sa syndromú vyhorenia, kde sa

žameriavame na identifikaciú symptomov, diagnostikú až po hľadanie ždrojov žvladnútia
•

Adolescent – tematicky workshop, ktory sa edúkatívnoú a žažitkovoú

formoú žaobera obdobím adolescencie
•

*Nové* Supervízne stretnutia – Pre pedagogov a odbornych žamestnancov

ponúkame súpervížiú ako nastroj podpory (opora, ždieľanie,
sprevadžanie), rozvoja (úcenie, transformacia a rast) a ochrany (profesie, klienta, etiky).
Súpervížia ponúka priestor na reflexiú profesionalnej skúsenosti, újasnenie si motivacií,
vlastnej role, hľadanie ždrojov, podporú fúngújúcich strategií. Realižovana može byť
skúpinovo aj individúalne. Pri úvažovaní o súpervížii odporúcame vopred dohodnúť
úvodnú konžúltaciú, kde búde bližsie vysvetlene, co možno od súpervížie ocakavať, ake sú
podmienky a indikacie pre individúalnú alebo skúpinovú formú.
V prípade žaújmú je možne úskútocniť odbornú prednaskú, seminar, workshop aj na inú
(vopred dohodnútú) temú.
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PROGRAMY PRE RODIČOV
Programy pre rodicov
Program sa žacína realižovať v momente, keď sa prihlasi aspon 8 rodicov. Prihlasovať sa je
možne mailom na adrese mikúlic.prevenciaba4@gmail.com. Každe stretnútie obsahúje casť
teorie, cvicenia a diskúsiú. Program sa realižúje v priestoroch ČPPPaP BA IV., žvacsa v casovom
rožpatí od 15:15 do 16:45.

•

*Osvedčené* Podporná rodičovská skupina – Podporna rodicovska skúpina si kladie ža cieľ

hľadať odpovede na najcastejsie otažky rodicov „ako dieťaťú vytyciť hranice pre jeho
spravanie bež toho, aby sme mú branili žískavať vlastne skúsenosti?“, „ako pracovať s
vlastnymi emociami?“, „ako reagovať na emocie dieťaťa?“, „ako pracovať so vždorom ú
detí?“, „ako narabať s odmenami a trestami?, „som pre dieťa aútorita?“, „ako reagovať
na neúspech dieťaťa“. Realižovana je skúpinovoú formoú (približne 8. stretnútí), ktora
žahrna okrem rožvojovej fúnkcie aj fúnkciú podpornú (prípadne aj treningovú, ak
atmosfera v skúpine dovoľúje nacvik niektorych konkretnych komúnikacnych
žrúcností). Program je postaveny na
požnatkoch ž relevantnej literatúry a
poradenskych skúseností. Prepajame v nom osobne skúsenosti úcastníkov s obsahom,
teda pre aktúalne preberane komúnikacne žrúcnosti sa hľada sposob vyúžitia v
každodennych sitúaciach a interakciach s dieťaťom. Hodnotove vychodiska sú
húmanižmús, respektújúca komúnikacia aútorov Kopriva a Novackova, ktorí doplnajú
T. Gordona a jeho vychovú bež poraženych. Rodicovskú rolú pomaha priblížiť úceleny
rožvojovy koncept Krúh bežpecneho rodicovstva K. Hoffmana. Tema emocií sa
inspirúje modelom nenasilnej komúnikacie M. Rosenberga. Na lepsie
porožúmenie ako ľúdia fúngújú vo vžťahú k sebe, drúhym a k svetú sa
odkažúje na teoriú vžťahovej važby aútorov J. Bolwby a M.
Einsworthova. Aspekty niektorych specifickych vyvinovych období a
fenomenov (obdobie vždorú, púberty, regúlacia emocií ú detí...)
vysvetľúje cež perspektívú vyvinovej psychologie Langmeiera.
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