
Preventívny program 

pre deti od 3 do 7 rokov





Kozmo učí deti spoznávať a pomenovať

vlastné emócie a pracovať s nimi.

Vďaka preventívnemu programu 

a aktivitám z metodiky sa deti učia vnímať 

a rešpektovať odlišnosti.

Kozmo vedie deti k spolupráci 

a kreativite.





zlepšenie sociálnej aktivity dieťaťa a napĺňanie potreby sociálneho
kontaktu s rovesníkmi i s dospelými,

budovanie pozitívneho vzťahu dieťaťa k poznávaniu a učeniu,

ochrana práv dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími
partnermi, s rešpektovaním individuálnych potrieb dieťaťa,

umožňovať dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej
skúsenosti a aktívneho bádania,

posilňovanie gramotnosti prostredníctvom rozvíjania kľúčových
kompetencií,

poskytovať každému dieťaťu mnohostranné možnosti na vlastné
objavovanie a skúmanie najbližšieho sociálneho, prírodného a
kultúrneho prostredia,

viesť deti k poznávaniu a postupnému využívaniu svojich individuálnych
predpokladov a efektívnych spôsobov vlastného učenia sa,

rozvíjať kognitívne schopnosti detí aktívnym riešením problémov,

samostatne, aj v skupinách, a vytvoriť tak u nich základy pre tvorivé a
kritické myslenie,

rozvíjať sociálne kompetencie a podporovať prosociálne správanie detí,

viesť deti k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností a
rešpektovaniu práv iných ľudí

Cieľom preventívneho programu

KOZMO a jeho dobrodružstvá je:





Čo získate, ak absolvujete

vzdelávanie v PP?

budete vedieť čo je syndróm CAN, dokážete rozpoznať,
identifikovať formy, jednotlivé príznaky a následky a budete
vedieť čo má pri podozrení na násilie urobiť, aby ochránil dieťa, v
rámci svojich kompetencií v ochrane detí,

budete poznať rozdiel medzi agresivitou, agresívnym správaním,

týraním, sexuálnym zneužívaním a zvláštnymi formami násilia,

dokážete s deťmi komunikovať o témach tolerancie, rešpektu,

prijímania inakosti, riešenia konfliktov, spolupráci ale aj násilia,

budete vedieť postupovať tak, aby dieťa nebolo viktimizované a
budete spolupracujúci voči iným inštitúciám, ktoré môžu
významne pomôcť pri ochrane detí,

dokážete v práci s deťmi využívať poznatky v oblasti zážitkovej
pedagogiky a nenásilnej komunikácie a v tomto kontexte
používať inovatívne techniky a metódy,

dokážete uplatňovať už od útleho veku dieťaťa prevenciu násilia,

zmysluplne ju zaraďovať do výchovy a vzdelávania a to aj
prostredníctvom pozitívnych hrdinov, s využitím kreativity a tým
vychovávať deti s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v
ktorej sú prioritami úcta k človeku, spolupráca, podpora, pomoc,

prijímanie rozdielností a znižovať toleranciu na násilie,

budete poznať filozofiu, ciele preventívneho programu „KOZMO
a jeho dobrodružstvá“ a dokážete ho samostatne realizovať,
používať všetky interaktívne metódy, metodiku a pomôcky.





Ďalej získate:

Licenciu – na základe ktorej budete oprávnení realizovať
preventívny program. Licencia – je bezplatná, zaväzuje vás k
vykonávaniu preventívneho programu a využívaniu autorských
pomôcok, podľa jednotných dohodnutých pravidiel,

Supervíziu a možnosť konzultácie s lektorom v danej
problematike aj po ukončení vzdelávania,

Bohatý interaktívny materiál v podobe KOZMObox-u, ktorého
obsahom sú autorské pomôcky pre výkon preventívneho
programu – maňuška KOZMO, KOZMOplán, 8 planét galaxie,

KOZMOpumpa, 100 ks KOZMOslniečok, 6× puzzle,

KOZMOlampa, 4× sada tváričiek s emóciami, 5× sada domčekov s
postavičkami mimozemšťanov, vesmírna deka, KOZMOusb kľúč
s krátkymi videami a videoklipom, kniha “Kozmo a jeho
dobrodružstvá”,

Metodiku pre realizáciu PP,

Osvedčenie o úspešnom absolvovaní vzdelávania.



Odborná garantka

Mgr. Mariana Kováčová, PhD.

Mariana Kováčová vyštudovala špeciálnu pedagogiku a od roku 1990 sa
venuje problematike týraných, sexuálne zneužívaných detí, ženám
zažívajúcim násilie, obetiam domáceho násilia. Založila a vedie neziskovú
organizáciu Centrum Slniečko,n.o. v Nitre, je iniciátorkou vzniku
špecializovaných centier pre týrané, sexuálne zneužívané deti, detských
liniek, prvého bezpečného ženského domu v Nitre. Je aj odbornou
garantkou a autorkou viacerých projektov zameraných na systémové
nastavenia účinnej pomoci deťom so syndrómom CAN, rodinám v kríze a
obetiam domáceho násilia. Už viac ako 20 rokov sa venuje supervízii v
sociálnej oblasti, tvorbe štandardov a vzdelávaniu. Externe pracovala aj ako
odborná asistentka na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde viedla
predmety zamerané na problematiku domáceho násilia a násilia
páchaného na deťoch. V téme násilia páchaného na deťoch v “Modrinách na
duši” vyvzdelala niekoľko stoviek študentov, pedagógov, psychológov,

sociálnych pracovníkov, sudcov a policajtov. Je nositeľkou viacerých
ocenení, jedným z nich je aj Krištáľové krídlo za filantropiu. 



KONTAKT
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koordinátorka vzdelávania
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educan@centrumslniecko.sk
+421 917 469 562

 

www.centrumslniecko.sk
www.kozmove-dobrodruzstva.sk

 


