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I.

Skupinové aktivity na optimalizáciu sociálneho vývinu žiakov v oblasti
univerzálnej prevencie
Krátkodobé preventívne aktivity
(rozsah max. 3 hodiny, zážitkovou a interaktívnou formou)


Prevencia látkových závislostí.



Prevencia nelátkových závislostí.



Prevencia šikanovania.



Prevencia intolerancie a iných foriem diskriminácie.



Prevencia obchodovania s ľuďmi.



Prevencia rizikového správania
k manželstvu a rodičovstvu.



Prevencia sexuálne rizikového správania (HIV, AIDS).



Duševné zdravie, zdravý životný štýl.



Riziká virtuálneho prostredia.

v partnerských

vzťahoch,

výchova

Dlhodobé preventívne programy
(rozsah 10 – 20 hodín, formou sociálneho učenia)


Základný výcvik rovesníckych aktivistov v prevencii látkových závislostí.



Supervízia rovesníckych aktivistov.



Základný výcvik rovesníkov – dôverníkov v prevencii šikanovania.



Supervízia rovesníkov – dôverníkov v prevencii šikanovania.



Program „WOWW“ – inovatívny program na skvalitnenie vyučovacieho
procesu v triede.



Program „Práca v triede s problémovými vzťahmi“.

II. Preventívne aktivity smerom k pedagógom


Manažment triedneho učiteľa
Forma:
Počet účastníkov:
Rozsah:
Miesto konania:
Zameranie:

Prednášková
Pre pedagógov – triednych učiteľov základných
a stredných škôl, počet podľa dohody
90 minút
Škola
Všeobecné zásady práce triedneho učiteľa,
najčastejšie vzťahové problémy spojené s vedením
triedneho kolektívu a možnosti ich riešenia.



Hra ako skrytá pedagogická príležitosť
Forma:
Počet účastníkov:
Rozsah:
Miesto konania:
Zameranie:



Kombinovaná (prednášková a zážitková)
15 – 20 pedagógov 1. – 4. ročníka základnej školy
Min. 4 x 45 minút
Škola
Zácvik k programu na využitie hry pre budovanie
pozitívnej triednej atmosféry a podporu interakcie
učiteľ – žiak, žiak – žiak. Program získava škola po
ukončení zácviku.

Budovanie pozitívnej klímy v triede
Forma:
Počet účastníkov:
Rozsah:
Miesto konania:
Zameranie:

Kombinovaná (prednášková a zážitková)
15 – 20 pedagógov základnej školy, strednej školy
Min. 4 x 45 minút
Škola
Zácvik k programu s využitím skupinových aktivít
pre budovanie pozitívnej triednej atmosféry a na
podporu interakcie učiteľ – žiak, žiak – žiak.
Program získava škola po ukončení zácviku.

III. Metodické aktivity smerom ku školským koordinátorom vo výchove
a vzdelávaní


Metodické usmerňovanie činnosti školských koordinátorov vo výchove
a vzdelávaní:
 pravidelné pracovné porady zamerané na zvyšovanie odborných
kompetencií koordinátorov pre realizáciu preventívnych aktivít v škole
a pod.
 pravidelné stretnutia v klube koordinátorov zamerané na ich ďalšie
vzdelávanie, na prehĺbenie a rozšírenie informácií
 metodické vedenie (seminár) začínajúcich školských koordinátorov vo
výchove a vzdelávaní, usmernenia pri tvorbe školských preventívnych
programov.



Metodicko-poradenská a konzultačná činnosť pre pedagógov a rodičov v oblasti
prevencie závislostí a rizikového správania žiakov v školách.



Ďalšie odborno-metodické aktivity v oblasti prevencie závislostí a kriminality
s dôrazom na podporu duševného zdravia podľa špecifických požiadaviek škôl.
V školskom roku 2020/2021 budú všetky preventívne aktivity realizované podľa aktuálnych
epidemiologických podmienok jednotlivých základných, stredných škôl a CPPPaP od
16.9.2020.

Školy v územnej pôsobnosti CPPPaP, Zuzkin park 10, Košice vytvárajú podmienky pre výkon
odborných činností odborných zamestnancov centra priamo v ich sídlach v zmysle aktuálnych
hygienicko-epidemiologických opatrení prevencie šírenia ochorenia Covid-19 (SEMAFOR
príslušnej základnej, strednej školy a CPPPaP), príp. sa riadia aktuálnymi pokynmi
dohodnutými s konkrétnym odborným zamestnancom centra.

Košice 31.8.2020
PhDr. Emília Nuberová, v. r.
riaditeľka

