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Zdravie v školách v roku 2008

Vyhodnotenie projektu: „ČLOVEK ČLOVEKU ČLOVEKOM“
Plánované aktivity projektu boli:
1. Vydanie Metodickej príručky pre triednych učiteľov a výchovných poradcov
o šikanovaní na SŠ a spôsoboch jeho riešenia. Túto rozdáme medzi učiteľov našej
škole a na ostatných školách na Slovensku.
2. Na škole zriadime žiacku poradňu. Vyčleníme jednu miestnosť, ktorú vybavíme
nábytkom, príslušnou výpočtovou technikou pre činnosť žiackej poradne, ktorej
cieľom bude riešiť problémy z uvedenej oblasti vzájomnou komunikáciou,
vysvetľovaním pod dohľadom psychológa z pedagogicko-psychologickej poradne,
koordinátora prevencie proti šikanovaniu, triedneho učiteľa, resp. výchovného
poradcu.
3. Rozpracovanie celoškolského programu boja proti šikanovaniu tak, aby zahŕňal aj
aktivity popísané v projekte.
4. Zorganizujeme súťaž na grafický návrh loga na tričko s tematikou proti šikanovaniu
a agresii s názvom projektu. Dáme vyrobiť 504 ks týchto tričiek, ktoré budú
odovzdané ako odmeny pracovníkom podieľajúcim sa na projekte, učiteľom na
školách spolu s Metodickou príručkou pre triednych učiteľov a výchovných poradcov
o šikanovaní na SŠ a spôsoboch jeho riešenia.
5. Zorganizujeme kultúrno-výchovný deň pod názvom: Ži a nechaj žiť! V rámci dňa
budú na škole prebiehať besedy so psychológmi, kvíz s tematikou boja proti
šikanovaniu a vzájomnej tolerancie, kultúrno-výchovný koncert skupiny LETart
production Martin. Na uvedený deň budú pozvaní aj žiaci z ostatných škôl Slovenska
a zahraničnej partnerskej Střední školy z Ostravy – Kunčice.
Cieľom tohto projektu bola snaha :
1. Prevenciou potlačiť šikanovanie na našej škole tak, aby sa žiak v triede cítil bezpečne,
dosiahnuť vzťahy medzi učiteľom a žiakmi založené na rešpektovaní práva a spravodlivosti,
na dôvere k autorite a vzájomnej solidarite.
2. Predložiť návrhy a spôsoby riešenia problematiky prevencie šikanovania u žiakov
stredných škôl.
Špecifickými cieľmi projektu boli:
- skvalitnenie práce triednych učiteľov v oblasti primárnej prevencie. Je lepšie tomuto
negatívnemu javu predchádzať, ako až riešiť jeho dôsledky,
- skvalitnenie spolupráce školy s rodičmi,
- zabezpečenie prednáškovej činnosti odborníkov (psychológov, lekárov),
- vedenie žiakov k využívaniu svojej energie pre prospech seba i spoločnosti ,
- kladenie dôrazu na sebakontrolu a sebavýchovu žiakov,
- motivovanie žiakov pre aktivity, ktoré napomáhajú myšlienke vzájomnej tolerancie a
znášanlivosti,
- oboznámenie pedagogických pracovníkov s formami pomoci obetiam šikanovania.

Projekt bol zameraný na aplikovanie nového prístupu vo výchove mladých ľudí, kde
už vonkajší tlak stráca účinnosť. Našou snahou bolo aplikovať nové spôsoby a možnosti,
ktoré pomôžu učiteľom, triednym učiteľom, výchovným poradcom, ale aj rodičom potlačiť
problém šikanovania.
Pri rešpektovaní práv dieťaťa súčasne poukazujeme a snažíme sa ho naučiť zodpovedať
za svoje správanie a konanie. Môže byť i návodom na aktívne využívanie voľného času
a schopnosti empatického myslenia s tými, ktorým sa ubližuje.
Našou ambíciou bolo a je aplikovať nové formy a metódy práce, v ktorých vylučujeme
tradičný autokratický spôsob motivovania detí nátlakom zvonku využitím vnútornej motivácie
žiakov.
Kvalitatívne novú rolu učiteľa v tomto procese sme chceli doplniť vzdelávaním rodičov,
vtiahnuť odborníkov do procesu z danej oblasti a vytvoriť nové formy komunikácie
a spolupráce prostredníctvom kontaktu rodičov s triednymi učiteľmi. Uvádzame metódy, ako
dokázať dieťa ovplyvniť a získať ho na pozitívnu prácu, integrovať skupinu tak, aby si každý
bol istý svojim miestom v nej, pomáhať v rozvoji psychologických zručností, ktoré môžu
pomôcť dosiahnuť úspech. Predovšetkým chceme upozorniť na to, že o dieťa sa treba
zaujímať tak zo strany školy ako i rodičov.
Plnenie aktivít projektu:
1. Metodickú príručku sme vydali a rozdali medzi učiteľov našej školy, je zverejnená
na našej internetovej stránke a v prípade záujmu sme ochotní ju ponúknuť ostatným
školám na Slovensku.
2. Máme zriadenú žiacku poradňu. Vyčlenili sme miestnosť, ktorú sme vybavili
nábytkom, príslušnou výpočtovou technikou pre činnosť žiackej poradne, ktorej
cieľom je a bude riešiť problémy z uvedenej oblasti vzájomnou komunikáciou,
vysvetľovaním pod dohľadom psychológa z CPPPaP, koordinátora prevencie proti
šikanovaniu, triedneho učiteľa, resp. výchovného poradcu.
3. Máme vypracovaný celoškolský programu boja proti šikanovaniu, ktorý obsahuje aj
aktivity popísané v projekte. V rámci triednických hodín triedni učitelia zorganizujú
v pravidelných intervaloch kvíz s tematikou boja proti šikanovaniu, aby sa priebežne
monitoroval stav možného šikanovania v triedach.
4. Zorganizovali sme súťaž na grafický návrh loga na tričko s tematikou boja proti
šikanovaniu a agresii s názvom projektu. Víťazným návrhom je potlačené tričko spolu
s logom školy. Dali sme vyrobiť 504 ks tričiek, v troch farbách a v dvoch veľkostiach,
ktoré boli odovzdané žiakom podieľajúcim sa na projekte, resp. ktorí sa zúčastnili
kultúrno-športového dňa, učiteľom našej školy a ostatným prítomným a súťažiacim,
ktorí sa zúčastnili kultúrno-výchovného dňa.
5. Dňa 15.12.2008 sme zorganizovali kultúrno-výchovný deň pod názvom: Ži a nechaj
žiť!
V rámci dňa na škole prebehli besedy so psychológom a príslušníkmi Policajného
zboru.
Spoločnosť LETart production Martin zabezpečila kultúrno-výchovný koncert bez
nároku na honorár.
Na uvedený deň boli pozvaní aj žiaci z ostatných stredných škôl KNM a družobnej
školy Střední škola Ostrava – Kunčice.
6. V tento deň škola zabezpečila občerstvenie z projektu, svojich zdrojov a od
sponzorov, ktorý prebiehal na škole – žiaci školy svojpomocne pripravili občerstvenie
s dodržiavaním pravidiel zdravej výživy.
Projekt organizačne zabezpečovali:
Ø riaditeľ školy Ing. Milan Valek,

Ø zástupca riaditeľ školy Ing. Michal Žabka,
Ø výchovný poradca Ing. Mária Sláviková,
Ø koordinátor prevencie proti šikanovaniu PaedDr. Dana Kapitánová.
V Kysuckom Novom Meste 16.1.2009
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Ing. Michal Žabka
zodpovedný za projekt
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Ing. Milan Valek
riaditeľ školy

