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ODDELENIE PORADENSTVA  

SOCIÁLNEHO VÝVINU A PREVENCIE 
 

 
PONUKA AKTIVÍT  V ŠKOLSKOM  ROKU  

2020/2021 

 

I. AKTIVITY  ZAMERANÉ  NA  POMOC   

UČITEĽOM : 

1, Metodická pomoc , poradenstvo a spolupráca 

s koordinátormi primárnej prevencie a    triednymi 

učiteľmi pri plánovaní a vykonávaní činností 

v oblasti prevencie 

2,Pre triednych učiteľov, učiteľov, 

koordinátorov: 

   A, Psychologická diagnostika a poradenstvo pri 

riešení výchovno-vzdelávacích problémov 

a problémov v správaní žiakov  

  B, Tematická príprava a  nácvik skupinových 

aktivít so študentmi pri      uskutočňovaní 

programu „Cesta k emocionálnej zrelosti“  

 
Nácvik a metodická pomoc pri plánovaní, 

zabezpečovaní a uskutočňovaní jednotlivých 

aktivít a techník, práce so skupinou študentov...   

 
II. AKTIVITY  ZAMERANÉ  NA  PRÁCU SO 

ŠTUDENTMI: 

1, Implementácia preventívnych programov 

v problémových skupinách a triedach : 

 A, Šikanovanie – sociometrický 

rozbor triedy, odhalenie možných 

prípadov šikanovania, zlepšenie 

sociálnej klímy v triede  

 

B, Preventívny program v oblasti primárnej 

protidrogovej prevencie: „ Drogy : čo s tým ?“ –

pre žiakov a  študentov  

Témy ako: Čo sú drogy 

Vznik závislosti 

Následky zneužívania drog...   

C,  „FRED“ – protidrogový program sekundárnej 

prevencie – pre žiakov a študentov, ktorí majú 

skúsenosti s nelegálnymi drogami  

2, Implementácia programov a aktivít na 

stimuláciu osobnostného vývinu : 

    A, „ Program na rozvoj osobnosti žiaka „ – 

ucelený program celkom 24 tém zameraný 

na hodnoty, potreby, túžby, životné ciele, ale aj 

problémy, možné konflikty a životný štýl mladých 

ľudí a spôsob ich riešenia. 

   B, „Cesta  k emocionálnej zrelosti „ – ucelený 

program 10 stretnutí  na témy ako napr.:  

- Moja cesta životom,  

- Závislosť od rodičov – osamostatňovanie,  

- Partnerské vzťahy,  

- Ja ako budúci rodič,  

- Riešenie konfliktov,  

- Radosť z dávania – darovania,  

- Konformita verzus zostať sám sebou,  

- Moje životné ciele...  

      C, „ O duševnom zdraví a chorobe“ – ucelený 

cyklus 5 stretnutí na témy a problémy duševného 

zdravia v súčasnom svete. 

Témy:  

1. Som normálny (duševne zdravý)? 

2. Smútok a depresia. 

3. Priateľov si vyberám, rodinu nie. 

4. Záťažové situácie a ich zvládanie 

5. Poruchy príjmu potravy 

  

Spôsob implementácie programov : 

1 x týždeň/ 1 x za 2 týždne –2 hod. stretnutia so 

skupinami – (triedami) s aktivitami zameranými na 

stimuláciu osobnostného vývinu. Tieto témy je 

možné zaradiť aj samostatne v rámci triednických 

hodín, resp. etickej výchovy... – podľa dohody  

 

III.   PRE ŽIAKOV, ŠTUDENTOV, ICH RODIČOV 

A PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL :  
 -  individuálne poradenstvo bez predošlej 

objednávky -  v priestoroch CPPPaP – každý týždeň 

v stredu:  

 

13,00 – 17,00 

 

mimo tejto doby – na základe individuálnej dohody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PRÍPADY PODOZRENIA Z OHROZENIA 

MRAVNÉHO VÝVINU DETÍ A ŽIAKOV  

- riešime bezodkladne 

 
 


