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Metodické stretnutia výchovných poradcov budú prebiehať
novou formou – ako výcviková skupina so zameraním na rozvoj
komunikačných zručností. Budeme sa stretávať priebežne počas
školského roka v mesačných intervaloch v uzavretej skupine. Viac
informácií o spôsobe prihlásenia sa, priebehu a obsahu stretnutí sa
dozviete na úvodnom, spoločnom stretnutí výchovných a kariérových
poradcov, ktoré bude dňa 13.9.2022. Pre tých, ktorí sa neprihlásia do
výcvikovej skupiny určenej na tréning komunikačných zručností
ponúkame individuálne konzultačné hodiny, ktoré si môžete
dohodnúť prostredníctvom kontaktov uvedených na našom webe:
www.cpppapno.sk/Zamestnanci/

   

Žiadosti o skupinové aktivity a programy pre žiakov
prosíme zaslať najneskôr do 30.09.2022, v prípade akútnych
ťažkostí v priebehu celého roka,  aj  prostredníctvom online
formulára žiadosť o prácu s triedou na našom webe :
https://cpppapno.sk/OBJEDNÁVANIE-PRE-ŠKOLY/ 
V prípade krízových situácií je možné objednať sa aj na tel.
čísle 0911 127 111.

Prihlásiť sa na skupiny/ workshopy pre pedagógov môžete
do 30.09.2022 cez náš formulár prihláška na aktivity pre
pedagógov a ŠPT na našom webe
https://cpppapno.sk/OBJEDNÁVANIE-PRE-ŠKOLY/ alebo  na
tel čísle 0911 127 111.
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Metodické stretnutia školských koordinátorov vo výchove a
vzdelávaní využijeme prevažne na zdokonalenie sa v mäkkých
zručnostiach, ktorým sa budeme venovať priebežne celý školský rok.
Viac informácií získate na prvom stretnutí, ktoré bude 14.9.2022. Pre
tých, ktorí nemôžu využiť naše stretnutia určené na vzdelávanie,
ponúkame konzultačné hodiny, ktoré si môžete individuálne dohodnúť
podľa kontaktov na našom webe. 

 
   

Pre žiakov      
 

 Aj v tomto školskom roku ponúkame vám, vašim deťom a žiakom
preventívne aktivity a programy, ktoré pripravíme na základe
vašich očakávaní, potrieb skupiny a analýzy aktuálnej situácie v triede.
Ich cieľom je eliminovať rizikové správanie, rozvíjať komunikačné a
sociálne zručnosti, rozvíjať kritické myslenie, podporovať zdravý
životný štýl, psychickú odolnosť... a pod. O všetkých podrobnostiach
týkajúcich sa spolupráce budeme s vami priebežne komunikovať. 

  

Zážitkové workshopy budú prebiehať fotmou uzavretej skupiny.
Začíname v októbri a budeme sa stretávať 1x mesačne počas celého
školského roka. Každé stretnutie bude trvať cca 3 – 4 výcvikové
hodiny. 

Pre pedagógov 

Zážitkové workshopy pre triednych učiteľov, kde vám
predstavíme a načíme vás používať rôzne aktivity zamerané na
stmelenie kolektívu, podporu tolerancie, rešpektu a pod., ktoré sú
využiteľné na triednicých hodinách. Zážitkovou formou si ukážeme ako
z jednotlivých aktivít vyťažiť čo najviac. Naučíme vás, čo si pri
konkrétnych aktivitách všímať, na čo sa zamerať, na čo upozorniť
žiakov, ako následne so získanými informáciami pracovať a pod. 


