Jesenné mesiace v znamení práce so žiackymi školskými radami...
V októbri 2016 sme pripravili pre aktívnych mladých ľudí vo Zvolene a v Žiari nad
Hronom workshopy pod názvom „Párty s participáciou“, cieľom ktorých bolo podporiť aktívne
zapojenie mladých ľudí do verejného života. Na workshopoch dostali účastníci, ktorými boli
aktívni stredoškoláci a členovia žiackych školských rád (ŽŠR) rôznych stredných škôl,
praktické rady, ako byť aktívnymi vo svojom okolí a zároveň zdieľali dobré príklady
participácie na svojich školách či mestách a obciach.
V novembri 2016 sme sa stretli s novými členmi breznianskeho mládežníckeho
parlamentu, pre ktorých sme pripravili aktivity na podporu tímovej práce.
V tomto mesiaci sme vyškolili aj nových predsedov a členov žiackych školských rád
na dvoch školeniach. Školenie „Moja žiacka rada“ predstavilo agendu, výhody ŽŠR, úlohu
koordinátora a možnosti ďalšieho rozvoja a vzdelávania nových členov rád.
Na toto základné školenie nadväzovalo školenie „Osobnosť člena ŽŠR“, ktoré bolo zamerané
na rozvoj komunikačných a tímových zručností.
Počas programu si vyskúšali účastníci prácu v skupinkách, zažili niekoľko tímových aktivít
a prešli krátkymi komunikačnými a prezentačnými cvičeniami.
Počas jesene sme niekoľkokrát vycestovali do nášho kraja, kde sme pripravili
worskhopy zamerané na vzdelávanie žiackych školských rád a na podporu tímovej práce. Na
všetkých školách sme sa stretli so šikovným mladými ľuďmi, ktorí organizujú aktivity pre
svojich spolužiakov a často riešia aj ich problémy a starosti.
Okrem žiakov sa do vzdelávania prihlásili aj koordinátori ŽŠR z radov pedagógov,
ktorí sa stretli v novembri na seminári „Bez vás to nejde“ vo Zvolene.
Ďakujeme vedeniam všetkých stredných škôl v našom kraji, ktoré umožnili zúčastniť
sa svojim žiakom našich vzdelávacích aktivít v rámci dlhodobého Projektu podpory činnosti
žiackych školských rád, ktorý CVČ – JUNIOR realizuje už od roku 2006.
Želáme všetkým žiackym radám veľa podpory zo strany učiteľov aj žiakov a veľa
úspešných aktivít.

V Banskej Bystrici 14. 12. 2016
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PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.com

