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VÝCHODISKA: Mezinárodní preventivní program Un-

16 pedagogù, dokumentace projektu (zprávy ze setkání

plugged byl pilotnì realizován a ovìøován na èeských ško-

s regionálními koordinátory projektu, zpìtnovazební do-

lách ve školním roce 2007/2008. Na základì výsledkù eva-

tazníky odevzdávané po každé ukonèené lekci realizátory

luace jeho procesu implementace byl program inovován

programu). VÝSLEDKY: Výsledky shrnují prùbìh setká-

a adaptován na prostøedí èeských škol a žákù. V prùbìhu

vání realizátorù programu s regionálními koordinátory

pilotní implementace byla zajišťována odborná podpora

projektu, spatøovaná pozitiva a negativa, taktéž jejich po-

realizátorùm programu (pedagogùm ZŠ) prostøednictvím

city a názory na tato setkání. Stejnì tak ukazují, jakým

regionálních koordinátorù projektu. CÍLE: Cílem naší stu-

zpùsobem by mohla být podpora organizována v budouc-

die je pokusit se navrhnout systém odborné a organizaèní

nu. ZÁVÌRY: Výsledky naší studie ukazují, že odborná

podpory pedagogù pro realizaci preventivního programu

a organizaèní podpora bìhem realizace programu Unplug-

Unplugged pøi jeho další diseminaci v ÈR. METODY: Dvì

ged by mìla i nadále zùstat nedílnou souèástí pro udržení

semistrukturovaná interview s regionálními koordinátory

kvalitní úrovnì programu. K tomu by mohla pøispìt rovnìž

projektu, 16 semistrukturovaných interview s realizátory

krajská/regionální centra primární prevence.

programu ve školách, analýza dokumentace projektu.
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