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seminár sa uskutoční v termínoch:

18.11. 2020 pre základné školy

25.11. 2020 a 27.11. 2020 pre stredné školy
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PROGRAM
Príchod účastníkov do 9:00
Uvítanie účastníkov od 9:00 – 9:30
 I. BLOK   (9:30 – 11:00)                                                                                  90‘
Úvod do budovania rámca bezpečného školského prostredia                   
1. Čo je bezpečné školské prostredie
 - Čo ovplyvňuje bezpečie školy
 - Bezpečie školy a bezpečie komunity – v čom je rozdiel?
2. Ľudia v procese bezpečnej školy
 - Dieťa v škole
 - Škola v komunite
PRESTÁVKA  (11:00 – 11:15)                                                                              15‘
II. BLOK (11:15 – 12:45)                                                                                       1h 30‘
Budovanie prevenčného konceptu školy
 1. Interdisciplinarita v bezpečnej škole
 - Školský tím – kazuistika účastníkov dobrej praxe z prevencie
2. Multidisciplinarita v bezpečnej komunite
 - Školský tím v komunite – kazuistika účastníkov dobrej praxe z prevencie
Praktický výstup pre účastníka – aktivita v skupine

- Sebaskúsenostná inšpirácia účastníka ako využiť kazuistiku dobrej praxe
z prevencie pre budovanie bezpečnej školy

OBEDOVÁ PRESTÁVKA (12:45-14:30)                                                         1h 45‘

III. BLOK (14:30 – 15:00)                                                                                30‘
 Bezpečná škola – náš projekt
1. Model bezpečného prepojenia k úspešnej inklúzii
 Praktický výstup pre účastníka – aktivita v skupine

- Sebaskúsenostná inšpirácia účastníka ako tvoriť vízie a stratégie vlastného 
prevenčného konceptu a klímy bezpečnej školy 

- Sebaskúsenostná inšpirácia účastníka ako tvoriť mapy komunitných 
stakeholderov, prevenčných stratégií a podporných služieb pre školské tímy 

- Nástroje pre zajtrajšiu prax účastníka

Seminár  je jedinečnou príležitosťou na rozvoj zručností a vedomostí potrebných pri inter a multidisciplinárnej 
podpore školského prostredia. Pomocou neho sa účastníci môžu inšpirovať k spolupráci a spoluvytváraniu 

stratégií tvoriacich bezpečie pre všetkých aktérov školskej komunity.
Cieľom seminára je predstaviť účastníkom základný rámec budovania bezpečného školského prostredia

so zameraním na prevenčný koncept a dlhodobý plán riadenia pozitívnej zmeny, v redizajne škôl 21. storočia.
Na lepšie porozumenie potrieb a vzájomné naladenie sa, sme pre Vás pripravili krátky dotazník.

Ten pomôže organizátorom lepšie nastaviť obsahy a aktivity pre Vašu prax.

Dotazník môžete vyplniť na nasledujúcom linku: https://forms.gle/dFMXuai96dWx8yXe9

Facilitátori:
Oľga Okálová, Veronika Luksa a hostia

Kontaktný formulár na prihlasovanie nájdete tu:..........


