
Kick up - séria podporných podujatí pre
koordinátorov školských parlamentov. 

 

Podujatia sa uskutočnia online, vždy 
od 14:00 do 16:00 hod. 

 
Webináre na seba priamo nenadväzujú, môžete sa zúčastniť

všetkých podujatí alebo len tých, ktoré Vás zaujímajú. 
 

Ak sa máte záujem zúčastniť niektorého z nich, alebo
všetkých, prosím vyplňte tento link: 

 
https://forms.gle/jbEBvfmYHQoRPZpJ9

 

 

 

 
online

https://forms.gle/jbEBvfmYHQoRPZpJ9
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➡ Zmeny v právnych predpisoch a školské parlamenty    
24.2.2022 14:00 hod. - už obsadený termín, ak sa prihlásite, budeme Vás kontaktovať na ďalšie termíny:

 
 

1.03.2022 14:00 hod. , 2.03.2022 14:00 hod. 
 

Začiatkom roku 2022 vstúpila do platnosti novela zákona o obecnom zriadení, ktorá upravuje aj činnosť žiackych školských rád. Zmenil sa ich názov, spôsob voľby, počet členov, alebo
dĺžka funkčného obdobia… Na webinári si prejdeme všetky platné predpisy, porozprávame sa o tom, ako im prispôsobiť  vaše školské rady a vypracujeme modelový štatút ŠP.

 
 

➡ Ako získať peniaze na projekty pre školské parlamenty?   23.3.2022 14:00 hod.
 

Školský parlament sa pri financovaní svojich aktivít nemusí spoliehať len na peniaze z rozpočtu školy. Na webinári sa porozprávame o tom, aké projekty môžu študenti financovať zo
štedrých grantov Európskeho zboru solidarity a pozrieme sa na možnosti čerpania dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. S našimi hosťami sa budeme rozprávať aj o

projekte participačných rozpočtov na stredných školách a možnostiach zapojenia školských parlamentov.
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➡ Dobrý školský parlament - viac ako len plesy a zábava    28.4.2022 14:00

Ako spoznáme dobrý školský parlament? Ako veľmi môže ovplyvňovať život na svojej škole, zapájať sa do rozhodovania alebo rozvíjať kompetencie všetkých študentov? Na
webinári si predstavíme príklady výnimočných aktivít niekoľkých školských parlamentov a s našimi hosťami sa porozprávame o tom, aké má školský parlament skutočné

kompetencie a ako by mohla vyzerať žiacka participácia na školách, ak ich začne využívať.

➡ Školský parlament na stredných odborných školách   19.5.2022 14:00

Webinár určený pre koordinátorov školských parlamentov na stredných odborných školách. Na podujatí sa porozprávame o činnosti vašich školských parlamentov,
predstavíme si niekoľko úspešných aktivít a budeme hľadať spôsob, ako čo najviac motivovať študentov na zapájanie sa do činnosti školského parlamentu. Na webinári sa

budeme venovať aj modelovému plánu pre školské parlamenty do nového školského roku.

➡ Ako pripraviť školský parlament v novom školskom roku a voľby   23.6.2022 14:00

Na webinári sa porozprávame o tom, ako pripraviť školský parlament v novom školskom roku a čo musí spĺňať, aby pôsobil v súlade s novými predpismi. 

Druhú časť workshopu budeme venovať voľbám do študentského parlamentu. Prejdeme si jednotlivé spôsoby vollieb, ako ich zorganizovať a nové požiadavky legislatívy.
Venovať sa budeme aj online voľbám cez EduPage a ich nastaveniu.


