Zdravé dospívání
Vzdělávací projekt pro školy

Hnutí za aktivní mateřství
pořádá od roku 2006 semináře:





dospívání,
těhotenství,
porod,
rodičovství

pro žáky/ně základních
a studenty/tky středních škol.

Od roku 2016 pořádá vzdělávací semináře pro školy s názvem:

Zdravé dospívání
Tento ucelený vzdělávací projekt zahrnuje 4 interaktivní semináře
vhodné pro různé věkové skupiny.

Od dívky k ženě
Od chlapce k muži

menstruace

( 9 - 15 let)

Zdravé dospívání

intimita v dospívání

(12 - 16 let)

Plodnost jako dar

antikoncepce

(13 - 16 let)

Jak se rodí rodiče

těhotenství, porod a rodičovství

(13 - 16 let)

Doba trvání jednoho semináře: 2 vyučovací hodiny.
Uvedená věková rozmezí jsou orientační.

www.iham.cz
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Náplně jednotlivých seminářů:
1. Od dívky k ženě
Od chlapce k muži
pochopení mužské a ženské
polarity pro zdravé vztahy,
menstruace
(9 - 15 let)
●
●
●

●

●

Náplň kurzu:
Proč menstruujeme, fyziologie cyklu, co
je zdravý cyklus.
Hormonální a emoční změny v ženském
cyklu.
Menstruační hygienické pomůcky,
možnosti záznamů menstruačních
cyklů.
Mužská a ženská polarita, co nás
spojuje, v čem jsme jiní a jak to využít
pro zdravé vztahy.
Mužský cyklus, poluce
2. Zdravé dospívání
intimita v dospívání
(13 - 15)
●
●

●
●
●
●

●
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Náplň kurzu:
Prožívání intimity u mužů a žen - shody
a rozdílnosti.
Intimní život v detailu - vše o milování,
mazlení, líbání, dotýkání, masturbaci
a orgasmu.
Láska a sex - navazování vztahů, chození.
První pohlavní styk - kdy, jak a s kým?
Co když jsem na holky? Kluky? - odlišná
sexuální orientace.
Necítím se ve svém těle dobře
- problematika genderové a pohlavní
identity.
Rizika sledování pornografie.
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3. Plodnost jako dar
antikoncepce - prevence rizik
nechtěného početí a podpora
zdravého přístupu k partnerství
(13 - 15 let)
●
●
●
●

Náplň kurzu:
Lidská plodnost, zdravý cyklus a jeho
projevy, společná plodnost.
Antikoncepce – hormonální,
nehormonální, k plodnosti přátelská.
Spolehlivost antikoncepčních metod.
Prevence nechtěného početí, řešení
nechtěného početí, možnosti podpory
v krizových situacích.

4. Jak se rodí rodiče
těhotenství, porod
a rodičovství
(13 - 15 let)
●

●
●
●
●

Náplň kurzu:
Zdravé těhotenství z pohledu ženy
i muže, zdravá životospráva,
sexualita v tomto období, příprava
na porod.
Fyziologie porodního procesu,
definice normálního porodu.
Význam kojení.
Porodní plán.
Příprava na rodičovství, stručný
přehled výchovných směrů.

www.iham.cz
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Co nabízíme?
Interaktivní semináře o dospívání pro studentky a studenty.
Semináře jsou vedeny zábavnou a prožitkovou formou tak, aby studenty/tky
oslovily a zaujaly. Naším cílem je lepší informovanost, prožitek, vytvoření
vlastního názoru, možnost volby, upevnění vlastních kompetencí, podpora
zodpovědného přístupu.
Semináře jsou vedeny
v pozitivním a přátelském
duchu s důrazem na
prožitek,
respekt,
sebepoznání a vnímání
vlastní intuice tak, aby
období dospívání bylo
vnímáno jako pozitivní
součást života.

Jak pracujeme?
Semináře připravujeme dle požadavků a možností jednotlivých škol.
Jejich obsahem může být:










Ilustrativní, interaktivní
a názorné ukázky napomáhající
lepšímu pochopení a prožití
situace.
Hry sloužící k zjištění hloubky
znalostí a k aktivnímu zapojení
všech studentů/tek.
Práce s výukovými pomůckami
(model dělohy, těhotenská
břicha, menstruační hygienické potřeby ad.).
Krátká filmová projekce – výuková videa.
Diskuze a odpovědi na dotazy studentů, dotazníky spokojenosti.
Ukázka literatury, brožurky, letáčky.

www.iham.cz
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Reference a zpětné vazby na vzdělávací semináře na
školách:
Zpětná vazba na semináře je velmi pozitivní jak od dětí
a vyučujících, tak i ředitelů/lek škol.
ZŠ Železnice, ředitelka
(semináře pro všechny
žáky/ně 6. a 7. tříd), 2016
Velmi mě potěšila zpětná vazba od
dětí, byla 100% pozitivní. Rádi
budeme v podobných programech
v budoucnu pokračovat.
ZŠ Železnice, třídní učitel, 2016
Líbil se mi přirozený přístup k dětem
a sám jsem se dozvěděl nové
poznatky. Více takových akcí.

ZŠ Praha, třídní učitelka
(semináře pro všechny dívky
od 4. do 9. třídy), 2015 a 2016
Líbí se mi, jak dokážete dobře dětem
předat problematiku dospívání. Děti
tyto informace potřebují a reagují
pozitivně.

ZŠ Úvaly, třídní učitelka
(semináře pro dívky 6. tříd),
2016
Jsem velmi ráda, že se k dětem
dostávají důležité informace touto
přirozenou a nenucenou formou.

ZŠ Lipence, třídní učitelka
(semináře pro všechny dívky
od 4. do 9. třídy) 2016
Netušila jsem, že se na konci svého
reprodukčního období dozvím tolik
nových a zajímavých informací. Velmi
mě to překvapilo a jsem ráda, že
k dospívajícím se tyto důležité
informace dostávají již nyní.

www.iham.cz
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ZŠ Písečná. Třídní učitelka
Mgr. Rýznerová Bohumila,
2015

Dívky i kluci semináře také
hodnotí velmi kladně.

V anonymních dotaznících často
zazní spokojenost s přednášející
a srozumitelným
a
příjemným
výkladem. Kladně hodnotí pomůcky
a interaktivní přístup.

„Na konci listopadu 2015 navštívila
naší školu lektorka Markéta Zika
Koppová. Děvčata z pátých ročníků ji
nedočkavě očekávala. Během hodiny
si paní Markéta dokázala získat
důvěru děvčat natolik, že velmi
otevřeně a bez ostychu promlouvala
o intimních věcech v životě ženy.

Pozitivně je vnímáno, že toto
náročné téma může dospívajícím
předat někdo z externí organizace.
Naše lektorky jsou zkušené, mají
velmi vstřícný a otevřený přístup
k dětem
a
vzdělávání
mladé
generace vnímají jako zodpovědný
úkol. Vhodným způsobem doplňují
a rozšiřují
výuku
o
praktické
informace.

Bylo to v životě děvčat první setkání
na toto téma. Avšak vystupování,
celkový postoj k věci, příjemné
jednání a sympatický vzhled paní
lektorky, toto všechno zbouralo
bariéry a počáteční ostych. V intimní
atmosféře, kterou dovede paní
Markéta navodit, uběhla hodina jako
nic. Velmi uvítaly nabídku dalšího
setkání.
Velmi děkujeme za návštěvu
a besedu. Moc se nám líbila.“

www.iham.cz
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Profily lektorů/rek:
Petra Sovová
Spoluzakladatelka Hnutí za aktivní mateřství. Lektorka
předporodní přípravy i přednášek na základních školách,
autorka mnoha publikací a osvětových textů o těhotenství,
porodu a rodičovství. Sedmnáctým rokem se věnuje
zdravotně-právnímu poradenství pro rodiče, zejména
v souvislosti s porodem. Dvanáct let ředitelka Festivalu
o těhotenství, porodu a rodičovství v rámci Světového
týdne respektu k porodu.
Markéta Zika Koppová DiS.,CSB
Masážní terapeutka a lektorka v oblasti sexuality
a intimních vztahů. Po studiu na Vyšší odborné
zdravotnické škole se vzdělávala v oblasti pedagogiky,
psychologie, masáží a různých dotykových terapií. Po
kalifornském výcviku Sexological bodywork poskytuje ve
své praxi jako profesionální sexuologická bodyworkerka
poradenství pro páry i jednotlivce. Moderními technikami
řeší otázky týkající se intimního života. Pořádá různé akce,
které přispívají k vědomému přístupu k intimitě. Je
lektorkou seminářů „Zdravé dospívání“ na základních
a středních školách.

Bc. Kateřina Juřenčáková
Lektorka seminářů pro veřejnost a školy a koordinátorka
programů pro školy v rámci Festivalu o těhotenství,
porodu a rodičovství. Zajišťuje komunikaci se školami,
tvorbu studijních a prevenčních programů pro studenty
a studentky hravou, zábavnou formou, sama přednáší na
školách téma menstruace, cykličnost, antikoncepce,
plodnost a vztahy. Je certifikovaná poradkyně plánování
rodičovství pod záštitou MUDr. Lázničkové.
Dříve lektorka firemního vzdělávání, práce s lidskými
zdroji, nábory zaměstnanců, tvorba firemních školení
zábavnou formou, tvorba assessment center. Školení Train
the Trainer.

www.iham.cz
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Mgr. Petra Sofie Haken
Absolventka Genderových studií na UK Praha. Zabývá se
především utvářením genderové identity ve vztahu
k sexuální identitě a biologickému pohlaví. Věnuje se také
tématům těhotenství a porodu. V současné době absolvuje
kurz průvodkyně Porodní pohádkou – terapeutická práce
s rodinou a malými dětmi ohledně představ a pojetí
porodu. Poskytuje podporu ženám v šestinedělí jako
poporodní dula. V minulosti lektorka a organizátorka
workshopů na téma rasové tolerance na základních
školách. Podílela se na organizaci workshopů s tématem
sexuality u dětí, výchovy, rodičovství a partnerských vztahů
pro Centrum pro rodinu M.E.D. v Semilech, kde působila
v letech 2010-2012 jako jeho předsedkyně.

Mgr. Josef Zika
Psychoterapeut, arteterapeut a regresní terapeut
s třicetiletou praxí. V poslední době kombinuje své klasické
vzdělání s alternativními přístupy. Právě toto spojení se jeví
jako nejefektivnější cesta, která řeší potíže na psychické
i fyzické úrovni. Používá nejmodernější postupy, které se
zaměřují na příčinu a tím řeší i důsledky.
Spolupracuje s řadou lékařů a psychiatrů, zejména
v oblastech, ve kterých nepomáhá medikamentózní léčba.
V současné době čerpá ze zkušeností v pedagogickopsychologické poradně, ve výchovném ústavu pro mládež
a z kurzů osobního rozvoje na gymnáziích a podílí se na
projektu o zdravé sexuální výchově na středních školách.
Od roku 2013 pořádá se svou ženou Markétou Zika
Koppovou semináře, workshopy a přednášky na téma
vědomé sexuality a šťastných partnerských vztahů.

www.iham.cz
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Hnutí za aktivní mateřství je nestátní nezisková organizace, založena v roce
1999 jako platforma pro iniciování žádoucích změn českého porodnictví.
Prosazuje, aby péče v této oblasti byla poskytována podle potřeb těhotných
a rodících žen, jakožto i v souladu se stávající legislativou a nejnovějšími
vědeckými poznatky.
Webové stránky www.iham.cz
 H.A.M. pořádá vzdělávací akce pro veřejnost, zdravotníky,
studenty a studentky:
PŘIVÁDÍME DĚTI NA SVĚT

ZNOVUZROZENÝ POROD

mezinárodní
konference,
spolu
s Aperiem a Českou asociací
porodních asistentek (2001).

přednáška francouzského porodníka
Michela Odenta (2013)

FESTIVAL O TĚHOTENSTVÍ,
PORODU A RODIČOVSTVÍ
- od roku 2006 celotýdenní
informativní akce v rámci Světového
týdne respektu k porodu a spolu
s Českou asociací dul dopolední
interaktivní
programy
pro
studenty/tky – kterými prošlo na
1000 účastníků z desítek škol.
 Poskytuje zdravotně-právní poradenství.
 Podporuje zodpovědné a informované rozhodování rodičů
v péči o děti.
 Vydává informativní materiály pro rodiče:
 brožura Cesty ke spokojenému porodu (od roku 2012 již čtyři vydání
v českém jazyce, vydáno i v ruštině, vietnamštině, angličtině a romštině),
k dispozici i na webu iham.cz,
 letáček Tak jsem opravdu těhotná! (ve spolupráci s Českou ženskou
lobby), propojeno s informativním webem jsemtehotna.eu.
 Pořádá semináře o dospívání, těhotenství, porodu a rodičovství
přímo na školách.

www.iham.cz
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 Vychází důsledně z:
 důvěryhodných odborných zdrojů,
 výsledků výzkumů,
 randomizovaných studií Cochrane
Collaboration
 doporučení WHO
(Světové zdravotnické organizace).

 Je členem mezinárodní asociace ENCA a České ženské lobby.

Kontaktní údaje pro rezervace seminářů:
email: seminare@iham.cz
adresa:
Hnutí za aktivní mateřství, o.s.
Dlouhá 27
110 00 Praha 1
IČO 70800758
webové stránky: www.iham.cz
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