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 Bola raz jedna trieda 

Program zameraný na rozvoj emocionálnej inteligencie a prosociálneho správania sa u 

žiakov 1.a 2.ročníka ZŠ.  

 Realizácia v mesiacoch september-december. 

 

 Škola sa začala 

Program určený pre triedne kolektívy 2. stupňa, zameraný na skvalitnenie sociálnej 

atmosféry a vzťahov v triede. Realizácia v mesiacoch september-december. 

 

 STORY 

Sebapoznávajúci program zameraný na objavenie a uvedomenie si  vlastných silných 

stránok, a na podporu duševného zdravia zúčastnených, vhodný pre II. stupeň ZŠ.   

 

 Výchova k zodpovednému partnerstvu 

Určený žiakom 2. stupňa, zameraný na partnerské vzťahy, hľadanie toho, čo vzťahu 

prospieva, prevenciu násilia vo vzťahoch.  

 CHIPS 

Program je zameraný na rozvoj rovesníckych vzťahov na školách, prispieva 

k  zlepšovaniu klímy školy. Prebieha celoročne. 

 

 Virtuálna komunikácia alebo bezpečne na internete 

Program vedie k zamysleniu sa nad tým, ako  čeliť nástrahám virtuálnej komunikácie 

a podnecuje k rozvíjaniu kritického myslenia u mladých ľudí.  

 

  Jedna trieda-jeden tím 
Program orientovaný na rozvoj vzájomných vzťahov medzi žiakmi v triede,  zlepšenie 

schopností kooperovať s druhými. Cieľom je získať novú skúsenosť o triede ako jednom tíme, 

vzájomne sa naučiť rešpektovať jeden druhého. 

 

 Body image 

Preventívny program určený žiakom II.stupňa ZŠ zameraný na prevenciu rizikového správania 

dospievajúcich vo vzťahu k sebaponímaniu a body imidžu. 

  O násilí a ako ho netolerovať 



Preventívny program pre pedagógov, triednych učiteľov zameraný na prevenciu 

násilného správania nielen v prostredí školy. Trvanie programu - 2 samostatné moduly 

realizované blokovo. 

 

 Spolu je to lepšie 

Intervenčný program vhodný pre kolektívy, ktoré potrebujú pomoc pre dosiahnutie 

lepšej sociálnej atmosféry a vzťahov v triede. Trvanie podľa dohody. Podmienkou 

realizácie  programu je aktívna  spolupráca učiteľov, ktorí vyučujú v danej  triede  a ich 

participovanie na zmene. 

  

 Individuálne konzultácie pre učiteľov ZŠ poradenské konzultácie v oblasti 

výchovy, sebareflexie pri vedení triedneho kolektívu, poradenstvo pri práci so žiakom  

s problémovým správaním a podobne. 

 

 

 

 

 


