Škola dobrých
vztahů
Zlepšujte s námi klima
v českých školách
ZAŽIL/A JSI?
- KYBERŠIKANU
- AGRESIVITU
- PORUCHY PŘÍJMU
POTRAVY

Sdílej/te s námi
svou zkušenost…

Koho hledáme?
Děti a adolescenty (10-18 let) /jejich
rodiče / odborníky / učitele / i spolužáky
/ či dospělé, kteří mají zkušenost
s některým z témat z období školních let

Vyprávějte nám svůj příběh a přispějte tak k edukaci učitelů a dalších pracovníků v oblasti kyberšikany, poruch příjmu potravy a agresivity. Díky Vaší
zkušenosti budou moci
pedagogové lépe předcházet a řešit tyto obtíže.
Podpoříme tak společně
dobrou praxi prevence a
zdravější klima na českých
školách.

Máte chuť se zapojit?
Vyplňte náš kontaktní formulář zde. Nebo zašlete e-mail Mgr. Markétě
Pešoutové na marketa.pesoutova@oushi.upol.cz.

Co je cílem výzkumu?
Připravíme vzdělávací podporu zaměřenou na oblasti bezpečného
klimatu škol a primární prevence rizikového chování. Tím přispějeme ke
zlepšení kompetencí pedagogů. Učitelé českých škol tak získají
základní povědomí o možnostech řešení krizových situací a především
znalosti, jak těmto situacím předcházet.

Jak výzkum probíhá?
Výzkum je realizován metodou DIPEx, která vznikla na Univerzitě v Oxfordu. Je založena na rozhovorech mapujících zkušenosti lidí s danými
obtížemi. V rámci výzkumu budou realizovány rozhovory, které se
zaměří na to, jak zkušenosti s agresivitou, kyberšikanou či poruchami
příjmů potravy u dětí a adolescentů ovlivňují život jedince.

Jak bude rozhovor vypadat?
Požádáme Vás, abyste mluvil/a o svých zkušenostech – budeme se
ptát na Váš příběh, Vaše vlastní a osobní zkušenosti – ty dobré i ty
špatné. Rozhovor se nahrává ve formátu video či audio, dle Vašeho
souhlasu.

Co bude jeho výstupem?
Ke každému tématu bude vytvořeno výukové video, které bude
obsahovat výpovědi účastníků výzkumu. Edukační programy včetně
zpracovaného videokurzu a videozáznamů dobré praxe budou
uvedeny do e-learnigového formátu pro pedagogy. Část výzkumu také
uveřejníme na stránkách www.hovoryozdravi.cz.

Kdo výzkum realizuje?
Tým zkušených výzkumníků z Institutu sociálního zdraví na Univerzitě
Palackého v Olomouci v rámci projektu Škola dobrých vztahů
podpořeného grantovou výzvou Ministerstva školství.

