Dovoluji si zaslat Vaší organizaci nabídku programů primární prevence pro děti 1.stupně ZŠ.
Programy jsme schopni přizpůsobit dané skladbě dětí a aktuální situaci ve skupině či Vašim
požadavkům k danému tématu. Programy primární prevence realizujeme již několik let a nyní Vám
nabízíme možnost programy zařadit do Vašich aktivit s dětmi.
V případě Vašeho zájmu nebo bližších informací mne neváhejte kontaktovat.
Tel: 774 618 412
Email: bukovska@theia.cz
Děkuji a těším se na případnou spolupráci
Bc. Gabriela Bukovská – koordinátorka programů primární prevence

PROGRAMY
Pro děti 1. a 2. tříd ZŠ: Programy „Bezpečný start do školního života“ a „Bezva třída“
Jejich náplní jsou aktivity, napomáhající řešit otázky související s jejich startem do školního života,
vytváření přátelských kolektivních vztahů, prevence ostrakismu, ale i rasizmu a dětské kriminality,
upevnění postoje pedagoga, otázek budoucnosti a plánů do života, pomoc s nalezením vlastní identit a
vlastního postoje.
Pro děti 3. tříd ZŠ: Program „Vliv médií na školní populaci“
Program je zaměřen na rozšíření mediální gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ a je zpracováno především
formou aktivní diskuse se žáky, doplněnou prezentací v programu PowerPoint se snahou poskytnout
prostor pro vlastní vyjádření a co největší zapojení samotných žáků. Daná problematika se velmi
proměnlivá, odráží se v ní sezónní témata a je tak možná rychlá reakce na aktuální situaci.
Pro děti 4. tříd ZŠ: Program „Dětský svět financí“
Program je zaměřen na zvyšování kompetencí dětí v rámci jejich finanční gramotnosti. Seznamuje žáky a
žákyně s úskalími, které sebou nese nakládání s penězi. Děti jsou upozorňování na hodnotu výrobků a
důležitost myšlení na nenadálé události.
Pro děti 5.tříd ZŠ: Program „Virtuální svět“
Program Virtuální svět je určen pro žáky základních škol. Rozsah dvě vyučovací hodiny. Cílem programu
je vytvořit a posílit povědomí žáků o virtuálním světě, jeho potenciálu a rizicích. Prostřednictvím
diskuze, skupinových a výtvarných aktivit žáci poznají nástroje virtuálního světa, seznámí se se
základními zásadami bezpečnosti a získají další znalosti a schopnosti potřebné k bezpečnému využívání
moderních technologií, které je obklopují v každodenním životě.
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Pro děti 6. tříd ZŠ: Program „Šikana a násilí“
Program je zaměřen na prevenci násilí a případné šikany v kolektivu dětí. Je realizován formou aktivní
besedy se snahou přimět žáky nejen k diskusi, ale i k zamyšlení nad vlastním postojem k dané
problematice.

Pro děti 7.tříd ZŠ: Program „Kyberšikana a virtuální svět“
Program je určen primárně pro žáky a žákyně 2.stupně. Rozsah dvě vyučovací hodiny. Cílem tohoto
programu je prevence nežádoucích jevů v kolektivu dětí s důrazem na stále častější využívání
komunikace na sociálních sítích, uvědomování si rizik s tímto spojených i odpovědnosti za své chování.

Pro děti 8. tříd: Program „Peníze a jejich moc“
Program se zaměřuje na zvyšování kompetencí žáků a žákyň v oblasti finanční gramotnosti. Beseda je
přiměřena věku a schopnostem žáků, je jim vysvětlena terminologie týkající se finančních smluvních
závazků a pohledávek. Žáci a žákyně jsou seznámeni s následky neuvědomělého zacházení s penězi.
Pro děti 9. tříd: Program „Xenofobie, rasismus a extremismus“
Program je určen primárně pro žáky a žákyně 9. tříd. Rozsah dvě vyučovací hodiny. Cílem tohoto
programu je vysvětlení kulturních odlišností, s přihlédnutím k současné situaci, velký důraz
je kladen na posílení vlastního názoru a objektivního posouzení stereotypních předsudků týkající se
rasismu a xenofobie ve společnosti

THEIA – krizové centrum o.p.s.
Mánesova 11/3b
370 01 České Budějovice

tel: 724 243 726
mail: info@theia.cz
www.theia.cz

