
Program prevencie porúch príjmu potravy
pre II. stupeň základných škôl a stredné školy

Tento projekt bol podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021,

ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.



Stručný obsah programu

Program prevencie porúch príjmu potravy je metodologicky postavený na
komplexnom, holistickom uchopení problematiky tohto ochorenia. Skladá sa zo 7
častí: 5 z nich sú tematicky zamerané moduly práce so žiakmi a žiačkami a zvyšné 2
slúžia na otvorenie a uzatvorenie programu a jeho evaluáciu.

Program je vytvorený v online podobe, po formálnej stránke obsahuje:

● 5 videí (audio-vizuálnych edukačných pomôcok)
● 1 manuál práce s programom prevencie
● 2 evaluačné dotazníky



Program je určený žiakom a žiačkam 6. až 9. triedy 2. stupňa základných škôl a
stredných škôl. Facilituje ho školský psychológ, školský koordinátor prevencie,
výchovný poradca, špeciálny pedagóg alebo učiteľ.

S programom sa pracuje minimálne 5 a najviac 7 kontinuálnych týždňov.

Skladba programu:

● Úvodná hodina (otvorenie témy, vyplnenie dotazníkov)
● Modul 1: Destigmatizácia porúch príjmu potravy
● Modul 2: Ako pomôcť človeku s poruchami príjmu potravy
● Modul 3: Zdravá výživa a riziká diét
● Modul 4: Ideál krásy a sociálne siete
● Modul 5: Body shaming a na telo zameraná šikana
● Záverečná hodina: reflexia a evaluácia (vyplnenie záverečných dotazníkov)

Podmienky používania

Pred použitím programu sa podpisuje Zmluva o spolupráci, ktorá školskej inštitúcii
poskytuje licenciu na dobu 1 roka bezodplatne v prípade doručenia evaluačných
dotazníkov za každú skupinu žiakov. Licencia sa dá každoročne predĺžiť.



Konzultácie

K programu je možné dokúpiť si konzultácie (30 eur/60 minút). Konzultácie slúžia
ako podpora prípravy na hodinu, ako debriefing hodiny, prípadne na konzultovanie
tém, v ktorých sa facilitátor/ka necíti isto.

Ako získať program pre školu

1. Kontaktujte valentina@chutzit.sk
2. Sprocesujte zmluvu o spolupráci (podpíšte, vytlačte, odošlite)
3. Počkajte na link s balíčkom prevencie
4. Pripravte sa na program
5. Facilitujte! :-)
6. Odošlite dotazníky spätnej väzby

mailto:valentina@chutzit.sk

