
Náš projekt T-GAMES je nyní u konce,
ale úspěchy a materiály, které jsme v
rámci něj vytvořili, budou k dispozici i

nadále! 
 

Realizátoři T-GAMES doufají, že náš
projekt pomůže propojit vaše záměry a

dovednosti a znalosti, které k tomu v
rámci prevence šikany můžete
potřebovat. Z tohoto důvodu

shromáždilo partnery (neškolské
partnery, ale také instituce zabývající

se předškolním nebo základním
vzděláváním) z Bulharska, Řecka, Polska,

České republiky a Rumunska, kteří
vytvořili následující výstupy: 

 
 

ZPRAVODAJ #4
-2022-

NÁŠ PROJEKT JE NYNÍ
DOKONČEN!

Dospěli jsme ke konci našeho projektu!

CHCETE VIDĚT, ČEHO JSME DOSÁHLI?

Metodika pro tvorbu
vzdělávacích her

Průvodce a testovací scénáře herní
metodologie pro pedagogy 

Databáze her, aktivit a zdrojů pro prevenci
šikany

VS�E JE K DISPOZICI ZDARMA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH KAZ�DÉHO
PARTNERA! 

 
SRDEC�NE� VÁS VS�ECHNY ZVEME, ABYSTE SI JE PROHLÉDLI! 

 
RÁDI SI POSLECHNEME, CO SI O NICH MYSLÍTE!

Celkově byly materiály velmi pozitivně přijaty přímými účastníky našich aktivit, což potvrzuje, že
T-GAMES bude mít efekt i po dvou letech realizace.



SLEDUJTE NÁS
 
 
 

CO DÁL? 
 Jsme přesvědčeni, že bezpečnost ve škole je

základním právem všech žáků a že prevence
šikany vyžaduje zapojení všech zúčastněných

stran. Nyní je čas zamyslet se nad našimi
systémy a přemýšlet o tom, jak můžeme

udržet zdroje aktuální zavedením
vzdělávacích a inovativních metodik, nástrojů

a technik k vytvoření bezpečného a
ikluzivního prostředí. 

Ti, kteří se našich aktivit zúčastnili, nás
skutečně žádali o další podobné akce a

obsah, což ukazuje, že stále více z nás věří v
rozvoj kvalitních systémů předškolního

vzdělávání a péče. 
 

My z konsorcia T-GAMES tento vývoj
vnímáme a vymýšlíme způsoby, jak vám i

nadále přinášet nové materiály a informace
prostřednictvím dalších projektů! Sledujte

nás proto i nadále, abyste dostávali aktuální
informace!

 
 

Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v rámci programu Erasmus+. Tato
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K D O  J S M E

http://www.dg75.bg/
http://www.dmaked.pde.sch.gr/
https://cwep.eu/
http://www.misehero.cz/
http://www.knowandcan.com/
http://www.kmop.gr/
http://zswyzne.szkolnastrona.pl/
http://www.cpip.ro/
http://www.isjarges.ro/
http://www.orangery.cz/
https://www.facebook.com/TGamesproject

