Gymnázium Jozefa Lettricha
Ul. J. Lettricha 2
MARTIN

Váţené pani profesorky, váţení páni profesori, milí spoluţiaci,
ako členka ţiackej školskej rady a junior ambasádorka UNICEFU vám chcem predstaviť projekt Škola
priateľská k deťom do ktorého sa naša škola v tomto školskom roku zapojila.
Projekt Škola priateľská k deťom je globálnou iniciatívou detského fondu UNICEF. Cieľom projektu
je vytvárať prostredie priateľské k deťom v školách a školských zariadeniach a uplatňovať tak
Dohovor o právach dieťaťa ako kľúčový faktor. Cieľom programu je vytvoriť v škole také prostredie,
v ktorom sa kaţdé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou, kde deti môţu
aktívne meniť svoje okolie k lepšiemu. Práva dieťaťa sú v centre záujmu programu. Kľúčové sú
spolupráca, rešpekt a zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi
aj ţije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.
Podmienkou pre účasť na projekte a získanie titulu Škola priateľská k deťom je splnenie
nasledujúcich kritérií:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informovanie o programe Škola priateľská k deťom
Školenie pre personál školy
Nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF
Práva detí v školskom vzdelávacom programe
Spoločné rodičovské zdruţenia/spoločné neformálne stretnutia
Zapájanie školy do aktivít UNICEF Slovensko
Ţiacky školský parlament/rada

O všetkých aktivitách budete informovaní na nástenke UNICEF, ktorá je uţ teraz zriadená vo
vestibule školy, pri informáciách ţiackej školskej rady, informáciách o zastupovaní, krúţkoch,
a voliteľných predmetoch. Na nástenke nájdete aj číslo na Linku detskej istoty 116 111, kde sa
môžete s dôverou obrátiť s každým svojim problémom. Hlavným cieľom Linky detskej istoty je
moţnosť okamţitého telefonického kontaktu dieťaťa pri potrebe porozprávať sa alebo získať
informácie o konkrétnej pomoci v krízovej alebo stresujúcej situácii.
Chcem vás touto cestou vyzvať k aktívnej účasti na projekte. Na zasadnutiach školskej rady môžete
slobodne prezentovať svoje názory, nápady a pripomienky k chodu školy. V tomto polroku sa chceme
zamerať na aktívnu prípravu podujatí ku Dňu študentov, Vianociam v škole, Školskému adventnému
kalendáru, Pasovaciemu večierku a Stužkovým slávnostiam. Len od nás záleží ako budú menované
podujatia vyzerať. Zaujímajú nás aj vaše názory na správanie študentov počas vyučovania, na
podujatiach organizovaných školou, či v školskej jedálni. Je toho veľa, čo môžeme našim aktívnym
prístupom zmeniť tak, aby sme práve my, žiaci, prispeli k priateľskej atmosféra v našej škole.
So svojimi nápadmi sa môžete prostredníctvom svojich zástupcov v žiackej školskej rade obracať
priamo na riaditeľa školy, alebo na koordinátorky projektu pani profesorku Šomodíkovú a pani
profesorku Tomagovú a samozrejme na nás junior ambasádorov Unicefu v oktávach. Naše mená
nájdete na spomínanej nástenke
Želám vám krásny deň a veľa priateľskej atmosféry v našej škole po celý školský rok.
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