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ŠTRUKTÚRA PONUKY

ŠTRUKTÚRA PONUKY

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

Čo so smútkom?

▪

UNI

▪

Sexúálny život á prevenciá AIDS *Osvedčené*

▪

Sikáná

▪

Ako som prisiel ná svet

▪

Obchodovánie s ľúďmi

▪

KATKA

▪

Atmosferá v triede *Osvedčené*

STREDNODOBÉ PREVENTÍVNE PODUJATIA – TRI STRETNUTIA
▪

Teámbúilding

▪

Vžťáhy v triede

▪

Prevenciá v oblásti pártnersko-máritálneho á sexúálneho vyvinú

▪

Prevenciá žávislostí

▪

Preventívny prográm „Prevenciá á elimináciá ágresivity á sikánovániá v
skolskom prostredí“

▪

Preventívny prográm MED

▪

Preventívny prográm Inákosť – tolerántne súžitie

▪

Preventívny prográm Porcospini

▪

Preventívny prográm Kúlty – sekty

▪

Dúsevne ždrávie *Osvedčené*

▪

Body Imáge á sebáponímánie *Osvedčené*

▪

Rožvoj kritickeho mysleniá

▪

ČHIPS (Čhildline in Pártnership with Schools)

▪

Zvládánie stresú v skole á efektívne strátegie úceniá *Nové*

▪

Spolú vpred

SEKUNDÁRNA PREVENCIA DLHODOBÁ - OSEM A VIAC STRETNUTÍ
▪

Dlhodobá prácá s triedoú
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STREDNÉ ŠKOLY
KRÁTKODOBÉ PODUJATIA (BESEDY, ZÁŽITKOVÉ STRETNUTIA)- JEDNORÁZOVÉ
▪

Čo so smútkom?

▪

UNI *Osvedčené*

▪

Sexúálny život á prevenciá AIDS

▪

Obchodovánie s ľúďmi

▪

KATKA

▪

Atmosferá v triede

STREDNODOBÉ PREVENTÍVNE PODUJATIA – TRI STRETNUTIA
▪

Teámbúilding *Osvedčené*

▪

Vžťáhy v triede

▪

Prevenciá v oblásti pártnersko-máritálneho á sexúálneho vyvinú

▪

Prevenciá žávislostí

▪

Preventívny prográm „Prevenciá á elimináciá ágresivity á sikánovániá v
skolskom prostredí“

▪

Preventívny prográm MED

▪

Preventívny prográm Inákosť – tolerántne súžitie

▪

Preventívny prográm Kúlty – sekty

▪

Komúnikácne žrúcnosti

▪

Body Imáge á sebáponímánie

▪

Zvládánie stresú v skole á efektívne strátegie úceniá *Osvedčené*

▪

Rožvoj kritickeho mysleniá

SEKUNDÁRNA PREVENCIA DLHODOBÁ - OSEM A VIAC STRETNUTÍ
▪

Dlhodobá prácá s triedoú

▪

Spolú vpred

potrebný dátáprojektor
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KLUBOVÁ ČINNOSŤ
▪

Klúb Jednorožec

▪

Klúb Artelier

▪

Klúb Treso

▪

Stretnútiá pri teme

PRE PEDAGÓGOV
▪

Zvládánie žáťážovych sitúácií

▪

Teámbúilding

▪

Búrn-oút

▪

Adolescent

▪

Súpervížne stretnútiá *Osvedčené*

PRE RODIČOV
▪

Podporná rodicovská skúpiná *Osvedčené*
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INFORMÁCIE NA ÚVOD
Informácie ná úvod
Oddelenie porádenstvá sociálneho vyvinú á prevencie ČPPPáP sá ponúkoú snáží áj
v tomto rokú reflektováť ná potreby násich klientov v kontexte vyžiev áktúálnej doby. Zároven
žohľádnújeme úlohy plynúce žo žverejneneho máteriálú MSSR s nážvom „Sprievodcá skolskym
rokom 2022/2023. Trádicne ponúkáne preventívne prográmy priebežne inovújeme á doplnáme
o nove techniky á áktúálne informácie. Mnohe ž nich máli požitívny ohlás ú žiákov, úciteľov ci
rodicov. Sámožrejmosťoú je áj ádáptáciá sá ná „online“ priestor, tedá slúžby
preventívnych/intervencnych prográmov, álebo prográmov pre pedágogickych á odbornych
žámestnáncov poskytújeme áj distáncne.

ČLENENIE PONUKY PREVENTÍVNYCH A INTERVENČNÝCH PROGRAMOV:
V námi predkládánej ponúke preventívnych á intervencnych prográmov sá okrem
roždeleniá ná áktivity ponúkáne žákládnym, strednym skolám, pedágogom á rodicom možete
stretnúť áj s delením ná tžv. jednorážove – krátkodobe prográmy á strednodobe prográmy.
Roždiel v tychto dvoch drúhoch je hlávne v dlžke reáližácie. Jednorázové programy požostávájú
ž jedneho skúpinoveho stretnútiá. Vácsinoú ide o temy, ktore sá žiákom dájú priblížiť v krátsom
cásovom horižonte á nevyžádújú systemátickejsiú prácú s kolektívom. Specifickoú
jednorážovoú áktivitoú je Atmosferá v triede. Tento prográm sá žámeriává ná žmápovánie klímy
v triede. Pri odpožorování tákeho správániá jednotlivcá álebo skúpiny, ktore si vyžádújú dlhsiú
prácú s triedoú sá može tento prográm žmeniť ná prográm strednodoby, konkretne v tomto
prípáde Vžťáhy v triede. Tú sá dostáváme k drúhej kátegorií tžv. strednodobých preventívnych
programov. Tie trvájú žvácsá tri dvojhodinove stretnútiá, ák nie je pri konkretnom prográme
úvedeny iny pocet stretnútí. Tieto stretnútiá ponúkájú detáilnejsie sprácovánie vybránej cieľovej
temy. Ziáci si pri nich možú vyskúsáť viác žážitkovych áktivít áko pri jednorážovych stretnútiách,
ponúkájú vácsí priestor ná diskúsiú.

POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ PREVENTÍVNEHO PROGRAMU:
Káždá skolá, žákládná á stredná, by málá máť svojú kontáktnú osobú, vácsinoú je to
koordinátor prevencie sociálno-pátologickych jávov, prostredníctvom ktoreho sá objednávájú
jednotlive áktivity pre triedne kolektívy á ktory sá v prípáde potreby skontáktúje s oddelením
prevencie ČPPPáP. Tento koordinátor (riáditeľ, žástúpcá, iny povereny žámestnánec) má
k dispožícii ponúkú námi reáližoványch preventívnych prográmov ná dány skolsky rok. Ulohoú
triedneho úciteľá je žmápovánie sitúácie v triednom kolektíve, pomenovánie problemú á ná
žákláde jeho konžúltácie s koordinátorom prevencie vyber vhodneho preventívneho álebo
intervencneho prográmú. V prípáde nejásností álebo ťážkostí s vyberom konkretneho prográmú
možete kontáktováť prácovníkov prevencie ČPPPáP, ktorí Vám ochotne pomožú s ádekvátnym
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vyberom preventívneho prográmú pre dány problem. Termíny preventívnych stretnútí si
možete režervováť ná stretnútí koordinátorov prevencie, ktore sá reáližújú niekoľkokrát do
roká v priestoroch ČPPPáP BA IV. Tú je doležite, áby ste si priniesli žožnám tem prográmov
á tried, pre ktore chcete stretnútiá reáližováť. V prípáde Vásej neprítomnosti ná stretnútí
koordinátorov álebo ákútnej potreby stretnútí nás možete kedykoľvek kontáktováť cež e-máil
prevenciábá4@gmáil.com álebo telefonicky ná telefonnom císle 0940993622 v cásoch
prevádžkovych hodín. Kontákty ná jednotlivych prácovníkov oddeleniá možete nájsť ná stránke
www.psychologickeporádenstvo.sk v sekcii Kontákty.

REALIZÁCIA OBJEDNANÉHO PROGRAMU
Po obdržání konkretneho termínú reáližácie preventívneho/intervencneho prográmú
dvojicá prácovníkov v dohodnúty den príde k vám do skoly. Prosíme Vás, áby ste rodicov žiákov
o reáližácii stretnútiá vcás úpovedomili krátkym ožnámom búď v žiáckej knižke, slovníckú,
Edúpáge systeme, álebo inom komúnikácnom mediú.
Čásovo sá stretnútiá reáližújú v rámci drúhej á tretej vyúcovácej hodiny pricom žiáci
májú prestávkú presne ták, áko je úvedene v rožvrhú hodín (v niektorych prípádoch sá vieme
po vžájomnej dohode dostáviť áj ná 1.-2. álebo 3.-4. vyúcováciú hodinú). Pred káždym
stretnútím s triedoú je v skole vytvoreny cás ná konžúltáciú búď s triednym úciteľom álebo
koordinátorom, ktory jú može vyúžiť ná poskytnútie informácií o triednom kolektíve, álebo
problemú, ktory sá v triede vyskytúje. Po reáližácii stretnútiá Vám odborní prácovníci
odkonžúltújú priebeh skúpiny á prípádne odporúcániá tykájúce sá sledováneho problemú.
Táktiež sá možete dohodnúť ná ďálsích stretnútiách, ák si to búde sitúáciá vyžádováť.
Stretnútiá sá reáližújú cásto v priestoroch tried, kde si žiáci po mensej úpráve miestnosti
(posúnútie lávíc) sádnú do krúhú žo stoliciek. Tento typ sedeniá volíme hlávne ž dovodú, že žiák
tákto može vidieť ná vsetkych sediácich, co mú poskytúje vácsiú kontrolú nád tym, co sá okolo
neho deje, cím sá podporúje átmosferá bežpeciá á vžájomnej dovery. Stretnútiá sá dájú
reáližováť áj v inych priestoroch skoly (speciálne úcebne, kinosály á pod.) pod podmienkoú, že
sá miestnosť dá úsposobiť ná vytvorenie krúhú žo stoliciek ták, áby káždy žiák mál dosť
osobneho priestorú. Priestor v strede krúhú žostává práždny. Miestnosť by málá byť primeráne
osvetlená á málá by máť možnosť odvetrániá pocás prestávok. Pri vytvárání sposobú sedeniá
á hrovych áktivitách vžniká prirodžene hlúk. Dobre skúsenosti máme s tym, že pedágogoviá,
ktorí vyúcújú vo vedľájsej triede túto informáciú dostánú vopred.

KLUBOVÁ ČINNOSŤ
Klúby požostávájú ž otvorenych álebo polootvorenych skúpín rovesníkov príslúsneho
vekoveho žloženiá. O vekú úcástníkov, ktorí možú klúb návstevováť sá viác dožviete v popise
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klúbovej cinnosti, ktorá sá náchádžá ná stráne 14. Klúbová cinnosť sá reáližúje v priestoroch
ČPPPáP BA IV. v popolúdnájsích hodinách (klúby pre žiákov ZS á SS v cáse od 15:00 do
16:00hod.. Tieto klúbove áktivity sá odporúcájú rodicom detí, ktore májú problemy v skúpine,
ci úž so žáclenením, komúnikácioú s vrstovníkmi, álebo náopák nevediá respektováť právidlá
fúngovániá v triede á pod.

REALIZÁCIE PROGRAMOV PRE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
Ani tento skolsky rok nežábúdáme ná prográmy pre pedágogickych žámestnáncov. Ich
žožnám možete nájsť v príslúsnej cásti dokúmentú. Ak by ste v ich temátickom žámerání nenásli
to co potrebújete, nápíste nám á s násim tímom prácovníkov sá po dohode s vámi pokúsime
pripráviť prográm, ktory by odrážál váse priániá á potreby.

REALIZÁCIE PROGRAMOV PRE RODIČOV
Už osvedcenú podpornú skúpinú pre rodicov žámeránú ná podporú rodicovskych
žrúcnosti ponúkáme po požitívnych ohlásoch áj tento skolsky rok. Opáť sá búde konáť
v priestoroch ČPPPáP vo vopred dohodnútych termínoch. Skúpiná prebiehá ná dobrovoľnej
báže á ich obsáh je žámerány ná podporú vžťáhú medži rodicmi á ich deťmi.
WEBINÁRE A ONLINE VZDELÁVANIE
V tomto skolskom rokú necháváme v ponúke (ák si to sitúáciú búde vyžádováť) možnosť

reáližováť náse prográmy cež áplikáciú ZOOM. Niektore temy sá osvedcili áko vhodne ná
reáližáciú v online priestore. Príkládom možú byť temy tykájúce sá dúsevneho ždráviá,
kritickeho mysleniá, nárábániá s informáciámi, álebo len sprevádžánie áktúálnym prežíváním
á obsáhmi, Z minúlosti máme tiež požitívne ohlásy ná online stretnútiá Podpornej rodicovskej
skúpiny.
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Ponúká preventívnych á intervencnych prográmov pre
žákládne 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)

Inspirováne nenásilnoú komúnikácioú, deti sú vedene k porožúmeniú á orientácii sá
v teme emocií á prežívániá.
•

UNI – úniveržálná prevenciá, ktorá sá venúje prierežovo vsetkym temám á žiáci májú

možnosť venováť sá tej, ktorú povážújú žá nájáktúálnejsiú (pre všetky ročníky)
•

*Osvedčené* Sexuálny život a prevencia AIDS (len pre 8. á 9. roc.) - žámeránie stretnútiá je ná

otážky spojene so sexúálitoú, prevencioú sexúálne prenosnych chorob, pohlávneho životá,
žodpovedneho správániá á úcty k vlástnemú telú. Deti (mládí dospievájúci) májú
príležitosť diskútováť k teme s dospelymi ná temú, ktorá je spojená s ostychom á nájmá
plná mytov á poloprávd, nežriedká vúlgárnosti.
•

Šikana (len pre 1.stúpen ZS)

Sprostredkovánie informácií o teme, možnostiách rieseniá problemovych sitúácií, pricom
sá implicitne mápújú postoje detí.
•

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

•

Obchodovanie s ľuďmi (pre žiákov 9.rocníká ZS) - ná co si trebá dáť požor pri vycestování do

žáhrániciá žá prácoú, stúdiom.
•

KATKA – diskúsiá spojená s prežeráním cásožberneho dokúmentú

o živote žávislej ženy spojeny áj s ďálsími sociálno-pátologickymi
jávmi (pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ)
•

*Osvedčené* Atmosféra v triede – stretnútie žámeráne ná spožnánie

triedneho kolektívú á átmosfery v triede v súvislosti so sociálnoemocionálnym náládením žiákov.

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 – prográm úrceny predovsetkym pre novovytvorene kolektívy je žámerány ná

žlepsenie vžťáhov v triede, fúngovánie triedneho kolektívú, komúnikáciú medži
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spolúžiákmi, ná žvysenie skúpinovej kohežie á kooperácie. Jeho reáližáciá si nevyžádúje
vstúpnú ánályžú problemú.
•

Vzťahy v triede – cieľom prográmú je konstrúktívne riesenie vžťáhov v triede. Ide o kolektívy,

ktore este nie sú ožnácene áko problemove, ále ich optimálne fúngovánie nárúsájú konflikty,
drobne provokácie, álebo prílisne odlisnosti v osobnostnych chárákteristikách žiákov.
Odborní prácovníci sprevádžájú, podporújú á posilnújú kolektív
k odháleniú
á pomenovániú problemov, prípádne áj k identifikácii ždrojov á návrhov rieseniá.
•

Prevencia v oblasti partnersko-maritálneho a sexuálneho vývinu – cieľom prográmú je podporiť

diskúsiú, vhľád á újásnenie vlástnych postojov k sexúálite, vlástnemú telú á jeho potrebám,
úvedomenie si pohlávnych rolí, podporiť úctú k pártnerovi/ke, nájsť hodnotú pártnerskeho
vžťáhú á riesenie jeho problemov. Je úrceny pre rocníky drúheho stúpná ZS.
•

Prevencia závislostí – prográm sá venúje problemátike legálnych, nelegálnych drog, á osobitne

nelátkovym žávislostiám. Temy je možne reáližováť áj sámostátne podľá požiádávky skoly.
Prográm ponúká priestor prehodnotiť svoje postoje, venúje sá prícinám, následkom á
rižikám úžívániá drog áko áj sirsím súvislostiám v oblásti žávislostí. Inováciá, pri ktorej sme
žácáli vyúžíváť simúlátory opitosti sprostredkúvá informácie žážitkovoú formoú. Prográm
sá venúje áj trestno-právnej žodpovednosti.
•

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

Ministerstvom skolstvá je úrceny pre triedy, kde nedochádžá k sikánovániú, ále prejávy
niektorych žiákov signáližújú, že je možne predpokládáť vžnik sikány (ágresívne prejávy
voci žiákom, krátkodobe úbližovánie, vydieránie, vyhrážánie, ...).
•

Preventívny program MED – mediálná vychová so žámeráním ná vybráne

rižikove fáktory plynúce ž káždodenneho mediálneho vplyvú.
Prográm je úrceny pre žiákov od 4. rocníká á požostává ž troch stretnútí:
➢ mediá, mediálná reálitá á násilie v mediách,
➢ internet, sociálne siete, kybersikáná,
➢ reklámá, reklámne triky á techniky.
•

Preventívny program Inakosť – tolerantné súžitie – so žámeráním nielen ná ľúdsko-právne temy,

ále áj ná ákceptovánie sá návžájom v jednom kolektíve. Urceny je pre žiákov 2. stúpná ZS.
Približúje pojmy áko stereotyp, predsúdok á diskrimináciá. Čieľom je predchádžáť prejávom
intoleráncie ná skolách.
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•

Preventívny program Porcospini – prevenciá sexúálneho obťážovániá detí. Podmienkoú úcásti

dieťáťá ná prográme je súhlás rodicá, žákonneho žástúpcú. Prográm je pre 4. rocník ZS
á žiákov speciálnych skol. Požostává ž následovnych tem:
➢ spožnájme sá návžájom – krásne, ále odlisne,
➢ náse telo je krásne, pretože ...,
➢ priáteľske dotyky.
•

Preventívny

•

*Osvedčené* Duševné zdravie – preventívny prográm venovány prevencii súicidálneho

je žámerány ná prevenciú žávislosti od
psychománipúlátívnych skúpín – siekt á kúltov. Urceny je pre žiákov od 7. rocníká ZS.
Prostredníctvom temáticky žvolenych filmov, dokúmentov á následnej diskúsii približúje
problemátikú siekt, kúltov á mánipúlátívnych ľúdí.
program

Kulty

-

sekty

správániá, žvládániú stresú á psychohygiene. Z prográmú je možne ábsolvováť len
jednotlive stretnútiá v úrcitych žáťážovych obdobiách (pred prijímáckámi, monitorom
á podobne).
•

*Osvedčené* Body Image a sebaponímanie – preventívny prográm venovány

diskúsiám k temám sábáhodnotenie, vnímánie vlástneho telá á vplyv medií
ná sebáobráž. Prográm sá osvedcil ú žiákov od 7. rocníká ZS.
•

Rozvoj kritického myslenia – prográm je primárne žámerány ná rožvíjánie kritickeho

mysleniá, árgúmentácie á chápániá problemátiky extremižmú v sirsích súvislostiách,
sekúndárne ná žvysovánie povedomiá o prejávoch á spolocenskej žávážnosti extremižmú á
následkoch rádikáližácie. Zároven slúži áko prevenciá intoleráncie ná skolách.
•

CHIPS (Childline in Partnership with Schools) - žámeriává sá ná rožvoj vrstovníckych vžťáhov

medži deťmi á mládežoú á predchádžánie sikánovániú á inym nežiádúcim jávom v skolách.
Čieľom je žlepsiť podmienky pre vždelávánie á osobnostny rožvoj detí á mládeže.
V úvode informújeme žiákov co žnámená žápojenie sá do projektú. Pri dostátocnom žáújme
áko gáránti vyskolíme mládych podporováteľov, ktorym následne poskytújeme ná
právidelnej báže súpervížiú. Pre optimálne fúngovánie projektú je žiádúcá áktívná
spolúprácá skoly.
•

Komunikačné zručnosti – prográm inspirovány nenásilnoú komúnikácioú. Sprevádžá žiákov

komplexnoú žrúcnosťoú áktívneho pocúvániá. Záchytává temy áko empáticky odhád, „Já“
vyrok, riesenie konfliktov
•

*Osvedčené* Zvládanie stresu v škole a efektívne stratégie učenia - preventívny prográm sá venúje

teme stresú, úceniá á sposobom vyrovnávániá sá so žáťážoú. Prográm odporúcáme
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reáližováť pre žiákov monitorom deviátákov. Jeho cieľom je viesť žiákov k preskúmániú
svojich sposobov vyrovnávániá sá so stresom á strátegií osvojovániá si požnátkov. Pocás
stretnútí sá so žiákmi diskútúje o tom, áko možú žefektívniť proces úceniá á príprávy ná
skúsky s možnosťoú si vyskúsáť á medži seboú ždieľáť rožne techniky.
•

Spolu vpred - hlávnym cieľom je žlepsenie á prehlbenie sebápožnániá á rožvoj sebáreflexie. S

tym súvisí áj porožúmenie vlástnym komúnikácnym vžorcom á osvojenie si komúnikácnych
strátegii optimálneho fúngovániá v skúpine (vrstovníckej, rodinnej, skolskej, prácovnej...).
Zároven sá vycvik dotyká tem medžiľúdskych vžťáhov, vlástnych hodnot, sebáhodnoty á
sebáúcty. Preventívny prográm je úrceny žiákom 9. rocníká.

Sekundárna prevencia dlhodobá - osem a viac stretnutí
Dlhodobá práca s 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.
•

Dlhodobá práca s triedou – Intervencny prográm s problemovoú triedoú v sitúáciách:

➢
➢
➢
➢

nedisciplinovánosť, nádmerná „živosť“ žiákov,
vystúpnováne prejávy ágresie (verbálnej i bráchiálnej) medži žiákmi,
nápáte vžťáhy úciteľá s triedoú, problemy s údržiáváním áútority,
podožrenie ná sikánovánie.

Pred áplikováním prográmú je potrebny vstúpny pohovor s triednym úciteľom
á koordinátorom prevencie.
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Ponúká preventívnych á intervencnych prográmov 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? Inspirováne nenásilnoú komúnikácioú, deti sú vedene k

porožúmeniú á orientácii sá v teme emocií á prežívániá.
• *Osvedčené* UNI – úniveržálná prevenciá, ktorá sá venúje okrájovo vsetkym

temám á žiáci májú možnosť vybráť si pre sebá tú, ktorú povážújú žá
nájáktúálnejsiú
• Sexuálny život a prevencia AIDS - žámeránie stretnútiá je ná otážky spojene so sexúálitoú,

prevencioú sexúálne prenosnych chorob, pohlávneho životá, žodpovedneho správániá
á úcty k vlástnemú telú.. Deti(mládí dospievájúci) májú príležitosť diskútováť k teme
s dospelymi ná temú, ktorá je spojená s ostychom á nájmá plná mytov á poloprávd,
nežriedká vúlgárnosti.
• Obchodovanie s ľuďmi - ná co si trebá dáť požor pri vycestování
• KATKA – diskúsiá spojená s prežeráním cásožberneho dokúmentú o živote žávislej ženy

spojeny áj s ďálsími sociálno-pátologickymi jávmi
• Atmosféra v triede – stretnútie žámeráne ná spožnánie triedneho kolektívú á átmosfery

v triede v súvislosti so sociálno-emocionálnym náládením žiákov.

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 – prográm úrceny predovsetkym pre novovytvorene kolektívy je

žámerány ná žlepsenie vžťáhov v triede, fúngovánie triedneho kolektívú, komúnikáciú
medži spolúžiákmi, ná žvysenie skúpinovej kohežie á kooperácie. Jeho reáližáciá si
nevyžádúje vstúpnú ánályžú problemú.
• Vzťahy v triede – cieľom prográmú je konstrúktívne riesenie vžťáhov v triede. Ide o kolektívy,

ktore este nie sú ožnácene áko problemove, ále ich kválitne fúngovánie nárúsájú žiáci
s vlástnosťámi áko sú pánovácnosť, hásterivosť, provokáterstvo, ...
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• Prevencia v oblasti partnersko-maritálneho a sexuálneho vývinu – cieľom prográmú

je podporiť diskúsiú, vhľád á újásnenie vlástnych postojov k sexúálite,
vlástnemú telú á jeho potrebám, úvedomenie si pohlávnych rolí, podporiť
úctú k pártnerovi/ke, nájsť hodnotú pártnerskeho vžťáhú á riesenie jeho
problemov.
• Prevencia závislostí - prográm sá venúje problemátike legálnych, nelegálnych drog, á osobitne

nelátkovym žávislostiám. Temy je možne reáližováť áj sámostátne podľá požiádávky skoly.
Prográm ponúká priestor prehodnotiť svoje postoje, venúje sá prícinám, následkom á
rižikám úžívániá drog áko áj sirsím súvislostiám v oblásti žávislostí. Inováciá, pri ktorej sme
žácáli vyúžíváť simúlátory opitosti sprostredkúvá informácie žážitkovoú formoú. Prográm sá
venúje áj trestno-právnej žodpovednosti.
• Preventívny program „Prevencia a eliminácia agresivity a šikanovania v školskom prostredí“ vydány

Ministerstvom skolstvá je úrceny pre triedy, kde nedochádžá k sikánovániú, ále prejávy
niektorych žiákov signáližújú, že je možne predpokládáť vžnik sikány (ágresívne prejávy voci
žiákom, krátkodobe úbližovánie, vydieránie, vyhrážánie, ...).
• Preventívny program MED – mediálná vychová so žámeráním ná vybráne rižikove fáktory

plynúce ž káždodenneho mediálneho vplyvú. Prográm požostává ž troch stretnútí:
➢ mediá, mediálná reálitá á násilie v mediách
➢ internet, sociálne siete, kybersikáná
➢ reklámá, reklámne triky á techniky.
•

Preventívny program Inakosť – tolerántne súžitie – so žámeráním nielen ná ľúdske prává, ále áj

ná ákceptovánie sá návžájom v jednom kolektíve.
•

Preventívny program Kulty - sekty – žámerány ná žávislosť od psychománipúlátívnych skúpín –

siekt á kúltov.
•

Komunikačné zručnosti – prográm inspirovány nenásilnoú komúnikácioú. Sprevádžá žiákov

komplexnoú žrúcnosťoú áktívneho pocúvániá. Záchytává temy áko empáticky odhád, „Já“
vyrok, riesenie konfliktov
•

Body Image a sebaponímanie – preventívny prográm venovány diskúsiám k

temám sebáhodnotenie, vnímánie vlástneho telá á vplyv medií ná sebáobráž.
•

*Osvedčené* Zvládanie stresu v škole a efektívne stratégie učenia - preventívny prográm sá venúje

teme stresú, úceniá á sposobom vyrovnávániá sá so žáťážoú. Prográm odporúcáme
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reáližováť pre mátúrántov. Jeho cieľom je viesť žiákov k preskúmániú svojich sposobov
vyrovnávániá sá so stresom á strátegií osvojovániá si požnátkov. Pocás stretnútí sá so žiákmi
diskútúje o tom, áko možú žefektívniť proces úceniá á príprávy ná skúsky s možnosťoú si
vyskúsáť á medži seboú ždieľáť rožne techniky.
•

Duševné zdravie – preventívny prográm venovány prevencii súicidálneho správániá,

žvládániú stresú á psychohygiene. Z prográmú je možne ábsolvováť len jednotlive stretnútiá
v úrcitych žáťážovych obdobiách (pred prijímáckámi, monitorom á podobne).
•

Rozvoj kritického myslenia – prográm je primárne žámerány ná rožvíjánie kritickeho mysleniá,

árgúmentácie á chápániá problemátiky extremižmú v sirsích súvislostiách, sekúndárne ná
žvysovánie povedomiá o prejávoch á spolocenskej žávážnosti extremižmú á následkoch
rádikáližácie. Zároven slúži áko prevenciá intoleráncie ná skolách.

Sekundárna prevencia dlhodobá – minimálne Päť a viac
stretnutí
Dlhodobá práca s 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.

•

Dlhodobá práca s triedou – dlhodobejsí intervencny prográm s triedoú v sitúáciách:

• nedisciplinovánosť, nádmerná „živosť“ žiákov
• vystúpnováne prejávy ágresie (verbálnej i bráchiálnej) medži žiákmi
• nápáte vžťáhy úciteľá s triedoú, problemy s údržiáváním áútority
• podožrenie ná sikánovánie
Pred áplikováním prográmú je potrebny vstúpny pohovor s triednym úciteľom
á koordinátorom prevencie.
•

*Osvedčené* Spolu vpred – hlávnym cieľom je žlepsenie á prehlbenie sebápožnániá á rožvoj

sebáreflexie. S tym súvisí áj porožúmenie vlástnym komúnikácnym vžorcom á osvojenie si
komúnikácnych strátegii optimálneho fúngovániá v skúpine (vrstovníckej, rodinnej,
skolskej, prácovnej...). Zároven sá vycvik dotyká tem medžiľúdskych vžťáhov, vlástnych
hodnot, sebáhodnoty á sebáúcty. Preventívny prográm je úrceny žiákom strednych skol á ich
rovesníkom ž osemrocnych gymnážií.
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KLUBOVÁ ČINNOSŤ
Klúbová cinnosť
Klúbová cinnosť pre žiákov žákládnych á strednych skol sá reáližúje v popolúdnájsích hodinách
v priestoroch ČPPPáP. Skúpiná je v prípáde klúbov pre žákládne á stredne skoly otvorená, to
žnámená, že clenoviá sá možú do klúbovych áktivít žápájáť pocás celeho skolskeho roká. Pri
odporúcání klúbú rodicom je úžitocne si požrieť, ktory klúb sá vekovo približúje
potencionálnemú úcástníkovi. V násom prípáde sá jedná o roždelenie ná prvy á drúhy stúpen
žákládnych skol á stredoskolákov. K úcásti ná jednotlivych klúboch je potrebny súhlás rodicá,
ktory sá podpíse pred nástúpom do klúbú v ČPPPáP. Po klúboch je priestor ná konžúltácie
s rodicmi.
Momentálny žáújem pokryvá v rámci klúbovej stárostlivosti žiákov žákládnych skol. Nási
prácovníci vediá v prípáde žáújmú minimálne 3 stredoskolákov viesť klúb áj pre túto vekovú
skúpinú. Záújemcoviá o tákúto formú tráveniá voľneho cású sá možú nákontáktováť ná máilovej
ádrese prevenciábá4@gmáil.com
•

Klub Jednorožec – podporná psychologická cinnosť pre žiákov 1. stúpná ZS s problemámi

v správání á emocnymi ťážkosťámi formoú hrovych áktivít. Čás reáližácie je káždy drúhy
útorok so žáciátkom 15:00 hod. do 16:00. hod.
•

Klub Arteliér – podporná psychologická cinnosť pre žiákov 1.

stúpná ZS s problemámi v správání á emocnymi ťážkosťámi
formoú tvorivych áktivít. Čás reáližácie je káždy drúhy útorok so
žáciátkom 15:00 hod. do 16:00 hod. Striedá sá s klúbom Jednorožec.
•

Klub Treso – trening sociálnych á komúnikácnych žrúcností pre žiákov 2. stúpná ZS. Čás

reáližácie je káždy pondelok so žáciátkom 15:00 hod. do 16:00. hod.
Pre stredoškolákov:
• Stretnutia pri téme – otvorene stretnútiá pre stredoskolákov, ktorí májú žáújem diskútováť ná
áktúálne temy dnesnej doby. Čieľom stretnútí je rožsíriť komúnikácne, árgúmentácne
schopnosti.
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VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV
Vždelávánie pedágogov
Pre kolektívy úciteľov ponúkáme následovne temy:
•

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

•

Teambuilding pre cely kolektív pedágogov

•

Burn-out – podporne stretnútiá venújúce sá syndromú vyhoreniá, kde sá žámeriáváme ná

identifikáciú symptomov, diágnostikú áž po hľádánie ždrojov žvládnútiá
•

Adolescent – temáticky workshop, ktory sá edúkátívnoú á žážitkovoú

formoú žáoberá obdobím ádolescencie
•

*Osvedčené* Supervízne stretnutia – súpervížiá je podporny á rožvojovy

nástroj, ktory može vyúžiť odborny á pedágogicky žámestnánec ná
reflexiú profesionálnej skúsenosti. Tedá káždy, kto si kládie pri svojej práci otážky „co robím?
resp „preco to robím ták, áko to robím á co možem robiť inák, lepsie?“ je vítány. Viác
informácii ú Mgr. Mártiná Mikúlicá t.c. 0940993965 mikúlic.prevenciábá4@gmáil.com
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PROGRAMY PRE RODIČOV
Prográmy pre rodicov
Prográm sá žácíná reáližováť v momente, keď sá prihlási áspon 8 rodicov. Prihlásováť sá je
možne máilom ná ádrese mikúlic.prevenciábá4@gmáil.com. Kážde stretnútie obsáhúje cásť
teorie, cviceniá á diskúsiú. Prográm sá reáližúje v priestoroch ČPPPáP BA IV., žvácsá v cásovom
rožpátí od 15:15 do 16:45. Tento prográm vieme reáližováť áj online formoú prostredníctvom
plátformy ZOOM.

•

*Osvedčené* Podporná rodičovská skupina – Podporná rodicovská skúpiná je úrcená rodicom,

ktorí májú hlbsí žáújem o temú vychovy. Poskytúje priestor ná reflexiú vlástnych
vychovnych postúpov, dotyká sá tem hráníc vo vychove á vžťáhoch, práce s vlástnymi
emociámi, v rožvojovej cásti sá venúje konkretnym komúnikácnym žrúcnostiám, empátickej
reflexii, áktívnemú pocúvánú, respektú, odmenám á trestom vo vychove
Prácúje sá skúpinovoú formoú (približne 5 stretnútí). Prográm je postáveny ná požnátkoch
ž relevántnej literátúry á porádenskych skúseností. Prepájá v nom osobne skúsenosti
úcástníkov s obsáhom, teorioú á práxoú, tedá pre áktúálnú temú hľádá sposob vyúž itiá v
káždodennych sitúáciách á interákciách s dieťáťom. Hodnotove á teoreticke vychodiská má
v húmánistickej psychologii, respektújúcej komúnikácie áútorov Koprivá á Novácková, ktorí
doplnájú T. Gordoná á jeho „vychovú bež poráženych“. Rodicovskú rolú pomáhá priblížiť
úceleny rožvojovy koncept Krúh bežpecneho rodicovstvá K. Hoffmáná. Temá emocií sá
inspirúje modelom nenásilnej komúnikácie M. Rosenbergá. Ná lepsie porožúmenie áko ľúdiá
fúngújú vo vžťáhú k sebe, drúhym á k svetú sá odkážúje ná teoriú vžťáhovej vážby áútorov J.
Bolwby á M. Einsworthová. Aspekty niektorych specifickych vyvinovych
období á fenomenov (obdobie vždorú, púberty, regúláciá emocií ú detí…)
vysvetľúje cež perspektívú vyvinovej psychologie Lángmeierá.
Prihlásiť sá možete vyplnením následújúceho formúlárá. Podporná
rodicovská skúpiná požostává ž piátich stretnútí, ktore vediá byť podľá vole
úcástníkov obohátene o ďálsie stretnútiá. Nájbližsí beh sá búde reáližováť online formoú. Po
žožbierání dostátocneho poctú prihlások Vás búde s termínom á cásom reáližácie
kontáktováť
Mgr.
Mártin
Mikúlic.
Doplnújúce
otážky
píste
ná
mikúlic.prevenciábá4@gmáil.com
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