Pozvánka – projekt ACER 2011 (CPR Zlín + NCR)

Lektorský kurz preventivních programů pro děti a mládež
Kurz je určen lektorům a potenciálním lektorům, kteří nabízejí nebo chtějí nabízet
preventivní programy pro děti a mládež ve školách.
Obsahem projektu je cyklus 2-4dílných preventivních programů „Etické otázky všedního
dne“ pro děti a mládež od 1. po 9. třídu ZŠ a pro SŠ. Lektorům nabízíme podrobně
zpracovanou metodiku a dva dvoudenní semináře, podle zájmu další semináře navazující.
Podpora při případném zavádění těchto programů v bratrských / sesterských centrech:
konzultace, náslechy atd. dle potřeby a zájmu.
Místo:
poutní dům Stojanov – Velehrad
Termíny jednotlivých seminářů:

4. – 5. duben 2011 (pondělí 10.00 – úterý 15.00 h)
Program:
* všeobecné zásady pro lektory
* programy pro I. stupeň ZŠ
* přednáška pro rodiče

2. – 3. květen 2011 (pondělí 10.00 – úterý 15.00 h)
Program:
* programy pro II. stupeň ZŠ
* program pro SŠ a SOU

listopad 2011 (jednodenní nebo dvoudenní seminář)
Hodinová dotace:
2 dvoudenní semináře, každý cca 12 hodin
+ případně navazující jednodenní nebo dvoudenní seminář
Návrh ceny pro osobu:
Vzdělávání: 2 500 Kč (pro každý ročník ZŠ a pro SŠ metodika + pracovní listy; učební
pomůcky, účast na seminářích, pomoc při zavádění programů)
Pro lektory, kteří prošli loňskými semináři: možnost účasti za poplatek 300 Kč
Ubytování a strava: 500 Kč / 1 seminář (oběd, večeře, nocleh, snídaně, oběd)
Lektorka:
Andrea Šimečková, Centrum pro rodinu Zlín; tel. 577 212 020 kancelář, 731 621 235 mobil;
E-mail: andrea.simeckova@cpr-zlin.cz
Na tento program byla poskytnuta dotace MPSV ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny na rok 2011.
Akce se koná v rámci projektu ACER – Rozvoj služeb pro rodinu.
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Cyklus preventivních programů pro děti a mládež
Programy jsou 2-4dílné, určené pro děti a mládež od 1. po 9. třídu základní školy – každý program je určený
pro jeden ročník ZŠ. Tematicky jsou sestavené podle čtyř programových řad, které se opakují v každém
ročníku (u menších dětí jsou některá témata sloučena):
1) Jak si poradit se životem (kdo jsem a jaký mám být) – rozvoj vlastní osobnosti
2) Člověk mezi lidmi – mezilidské vztahy
3) Na cestě za láskou – partnerské, manželské a rodinné vztahy
4) Tudy cesta nevede (a jak to má být správně) – prevence sociálně-patologických jevů
Programy probíhají zpravidla v prostorách školy. Každé setkání trvá dvě vyučovací hodiny; střídají se krátké
přednášky, diskuse, videoukázky, práce samostatná, ve dvojicích i ve skupinách, tvoření, dramatika, hudba,
odpovědi na dotazy atd. Přehled témat:

1. třída ZŠ:

Já, moji kamarádi a moje rodina

2. třída ZŠ:

Mluvíme a nasloucháme, a přitom se rádi máme

3. třída ZŠ:

Zdravé myšlenky – zdravé vztahy

A1 – Já a moji kamarádi; A2 – Já a moje rodina
B1 – Jak spolu mluvíme; B2 – Nad rodinným albem

C1 – Myšlenky a vztahy; C2 – Máme doma miminko

4. třída ZŠ:

Můžu se stát hrdinou?
D1 – Moje vzory, úspěch a neúspěch; D2 – Jak se bránit nátlaku;
D3 – Od prvního setkání k nové rodině

5. třída ZŠ:

Dítě na cestě k dospělosti
E1 – Od dětství k dospělosti; E2 – Rozdíly a pochopení mezi lidmi;
E3 – Jak nám rodiče dali největší dar

6. třída ZŠ:

Dozrávám v osobnost
F1 – Dimenze mojí osobnosti; F2 – Kompas v nás;
F3 – Rodinná pravidla; F4 – Správná a špatná výživa

7. třída ZŠ:

Moje místo v životě a mezi lidmi
G1 – Životní cíle a prostředky; G2 – Lidé kolem mě;
G3 – Druhy lásky; G4 – Emoce a jak si s nimi poradit

8. třída ZŠ:

Zdravá osobnost a zdravé vztahy
H1 – Osobnost a přizpůsobování druhým; H2 – Povaha, charakter a vztahy;
H3 – Jak najít toho pravého; H4 – Násilí a hranice ve vztazích

9. třída ZŠ:

Na životní křižovatce

I1 – Světové názory a můj směr; I2 – Rozdílnost a tolerance;
I3 – Láska a plánování rodiny; I4 – Rizika „špatného sexu“ a co s tím

studenti SŠ a SOU: Na prahu „dospělého života“
J1 – Můj život, čas, cesta a cíl; J2 – Já, ty a my;
J3 – Láska: dar vzájemný, dar předávaný; J4 – Vztahy: radost i problém
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