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Dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací kurz

„EU-Dap program Unplugged“ určený pro 6. Ročník ZŠ
Akreditace MŠMT, č.j.: 8114/2021-1-283
Kurz je respektován jako vhodná součást preventivního programu školy a šk. vzdělávacího programu.
Cílová skupina:
✓

školní metodici prevence, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, výchovní poradci, vychovatelé
školských zařízení, učitelé speciálních škol, psychologové, speciální pedagogové a další
pracovníci ve vzdělávání

Cílem kurzu je:
✓
✓
✓
✓

připravit na samostatnou realizaci preventivního programu s žáky 6. ročníku
seznámit účastníky kurzu s preventivním programem Unplugged a jeho metodikou
poskytnout pravidelnou metodickou podporu i během šk. roku, kdy je program realizován
předání metodiky k celé prevenci

Co je program Unplugged:
✓

Program Unplugged vychází z projektu EU-Dap (European Drug Addiction Prevention Trial),
jedná se o školní preventivní program zaměřený na prevenci užívání návykových látek pro žáky
ve věku 12-14 let (tzn. především pro žáky 6. tříd nebo odpovídajících tříd víceletých
gymnázií).

✓

Jedná se o souhrn osnov pro školní drogovou prevenci, 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.

✓ Program byl na základě rozsáhlého evaluačního šetření shledán jako efektivní a nabízí tedy
vyzkoušenou metodu práce na poli preventivních aktivit.
Celková časová dotace: 28 hod.
✓
✓

úvodní seminář 2 dny (16 hod)
externí odborná podpora pedagogických pracovníků 2 setkání po 6 hod (12 hod)

Program kurzu 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.
Kurz zahrnuje externí metodickou podporu v průběhu zavádění programu a metodické materiály
(včetně 25 ks sešitů pro žáky - 1 ks v hodnotě 60,- Kč).
V případě zájmu o tento kurz nás prosím kontaktujte:
▪

email: zapotocka@magdalena-ops.cz

▪

tel.: 607 641 684

