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Dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací kurz

Jak na prevenci pro 7.- 9. ročník
Akreditace MŠMT, č.j.: 8114/2021-1-283

Cílová skupina:
✓

školní metodici prevence, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, výchovní poradci, vychovatelé
školských zařízení, učitelé speciálních škol, psychologové, speciální pedagogové základních
škol

Cílem kurzu je:
✓
✓
✓
✓

připravit na samostatnou realizaci preventivního programu s žáky 7.-9. ročníku (již v tomto
školním roce)
seznámit účastníky kurzu s preventivním programem Jak na prevenci pro 7.-9. ročník a
jeho metodikou, zaměřenou na lekce s tématy dospívání, vztahů, sexu, hodnot, vnímání
odlišností, nových náb. hnutí atd.
poskytnout metodickou podporu i během šk. roku
předání metodiky k celé prevenci

Co je program Jak na prevenci pro 7.-9. ročník?
✓

Metodika programu pro pedagogy vychází z Metodických manuálů Center primární prevence:
Magdaléna, o.p.s., Semiramis, o.s., Prostor Plus o.p.s., Cesta integrace, o.p.s. V Manuálu je
uplatněno know-how pro práci s třídním kolektivem, které vychází z dlouholeté zkušenosti
poskytovatelů prevence v oblasti všeobecné PPRCH a ze zkušeností z programu Unplugged
(kurzu i metodiky).

✓

Jedná se o souhrn osnov pro školní prevenci rizikového chování, který vychází z principu
komplexního vlivu sociálního prostředí a modelu KAB. Nezaměřuje se jen na předávání
informací, ale také na kvalitu postojů a změnu chování. Žáci se tedy nejenom informují o
návykových látkách, ale také se posilují sociální a komunikační dovednosti, které jsou důležité
k vytvoření jasného postoje vůči návykovým látkám.

Výstupem bude pedagog, který sám pracuje s třídním kolektivem v průběhu školního roku
během 5 lekcí (setkání) na prevenci rizikového chování. Metodika obsahuje celkem 15 lekcí pro
žáky.
Celková časová dotace: 24 hod.
✓

výukový dvoudenní interaktivní 2 dny (16 hod) + navazující interaktivní setkání 1 den (8 hod)

V případě zájmu o tento kurz nás prosím kontaktujte:
▪

email: zapotocka@magdalena-ops.cz

▪

tel.: 607 641 684

