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Dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací kurz

„Kočičí zahrada“
Akreditace MŠMT, č.j.: MSMT-8114/2021-1-283
Cílová skupina:
✓

školní metodici prevence, učitelé 1. stupně ZŠ, výchovní poradci, vychovatelé školských
zařízení, učitelé speciálních škol, psychologové, speciální pedagogové základních škol

Cílem kurzu je:
✓
✓
✓
✓

připravit na samostatnou realizaci preventivního programu s žáky 1. -3. ročníku ZŠ (již
v tomto školním roce)
seznámit účastníky kurzu s programem Kočičí zahrada a jeho metodikou
poskytnout metodickou podporu i během školního roku, kdy je program realizován
předání metodiky k celé prevenci

Co je program Kočičí zahrada:
✓
✓
✓

✓

Program Kočičí zahrada byl inspirován řeckou verzí (O KHПOΣ ME TIΣ 11 ГATEΣ,
vydavatelství SHYMA A CHROMA, KE.TH.E.A, 1994), kterou autoři přepracovali s ohledem na
podmínky naší školské prevence
Cílem je rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování
Publikace je složena ze tří částí, a to z úvodu, metodiky pro učitele a dvanácti na sebe
navazujících lekcí. Každá lekce má dvě části. První tvoří samotný příběh, druhou pak
metodika pro pedagogy, jak mají s konkrétním tématem pracovat. Jednotlivé příběhy na sebe
navazují.
Pro snadnější orientaci a práci s textem byla použita jednotná struktura zpracování

Celková časová dotace: 14 hod.
✓
✓

úvodní seminář 1 den (8 hod)
návazné setkání, odborná podpora pedagogických pracovníků 1 setkání (6 hod)

Program kurzu byl inovován, je veden živou, zážitkovou a interaktivní formou, která umožňuje
prakticky si osvojit jednotlivé techniky, vyzkoušet si roli žáka, sdílet zkušenosti se skupinou pedagogů
atd. Výstupem bude pedagog, který sám pracuje s třídním kolektivem v průběhu školního roku
během 12 lekcí (setkání) na prevenci rizikového chování.
Čas a místo konání:

Úvodní setkání: 3. 5. 2022 9:00 – 17:00 hod,
Návazné setkání 7. června 2022, 9:00 – 15:00 hod.
Bubenská 1542/6, Praha 7 – Holešovice. Magdaléna, o.p.s., vzdělávací
místnost 3. patro.

Cena za osobu:

500,- Kč pro pedagogy působící v Praze
3.500,- Kč pro osoby z ostatních regionů

Přihlašovaní online kliknutím na tlačítko:

přihlásit

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na emailu: vzdelavani@magdalena-ops.cz

Tato akce bude realizována s finančním přispěním magistrátu hl. m. Prahy

