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Centrum primární prevence Magdaléna
Vzdělávání dospělých

Nabídkový katalog

Centrum vzdělávání
Magdaléna, o.p.s.
Včelník 1070
252 10 Mníšek pod Brdy
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Vzdělávání Magdaléna, o.p.s.
Nabídkový katalog

MAGDALÉNA, o.p.s.
Kdo jsme

Obecně prospěšná společnost Magdaléna je nestátní, nezisková organizace,
která od roku 1997 působí ve Středočeském kraji a v Praze a poskytuje
ucelený systém sociálních a zdravotních služeb a účinné odborné pomoci
osobám závislým na návykových látkách a rovněž všem jednotlivcům
i sociálním skupinám tímto jevem ohroženým.

Naše programy
•

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCHCENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ
Akreditované vzdělávací kurzy v systému DVPP po celé ČR

•

CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE
Praha – Benešovsko – Příbramsko – Berounsko

•

MEZIČAS
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Benešov

•

TERÉNNÍ PROGRAM
Benešovsko – Příbramsko – Berounsko

•

KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY
Centrum adiktologických služeb Magdaléna –
Benešov/Příbram

•

AMBULANTNÍ LÉČBA

•

REZIDENČNÍ PÉČE V TERAPEUTICKÉ KOMUNITĚ

•

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

•

SOCIÁLNĚ-PRACOVNÍ REHABILITACE

•

AMBULANTNÍ DOLÉČOVACÍ PROGRAM

www.magdalena-ops.eu
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CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ MAGDALÉNA

NAŠE POSLÁNÍ
___________________________________________
aneb Proč to děláme:

Posláním Centra primární prevence, sekce vzdělávání dospělých
je posilovat kompetence pracovníků ve školství při preventivním
působení na žáky a studenty.
Pomocí interaktivních zážitkových kurzů vzděláváme pedagogy a další
pracovníky ve vzdělávání ve vedení programů prevence při práci s dětmi
a mladými lidmi. Snažíme se pedagogům předávat principy efektivní primární
prevence a zásady bezpečného vedení preventivních aktivit. Vybavovat je
konkrétními nástroji a postupy k bezproblémové aplikaci programů v reálném
prostředí škol, školských zřízení či jinde.

Zaměřujeme se na programy specifické primární prevence na všeobecné
úrovni, které jsou zaměřeny na předcházení různým typům rizikového
chování tak, aby si zájemce o vzdělávání mohl zvolit kurz odpovídající jeho
potřebám a věku žáků, se kterými pracuje.
Naše kurzy se zaměřují na práci s třídními kolektivy od 1. ročníků ZŠ až po
4. ročník SŠ. Poskytujeme také Specializační studium pro školní metodiky
prevence a další vzdělávací aktivity dle aktuálních potřeb škol, pedagogů.
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Nabídkový katalog

PRINCIPY NAŠÍ PRÁCE
___________________________________________
aneb Na čem stavíme:

Práce s malou skupinou
Malá skupina účastníků poskytuje prostor pro práci se skupinovou
dynamikou, pro interakci, sdílení informací, intervizní řešení konkrétních
situací.
Individualita
Při naší práci respektujeme individualitu každého člověka. Respektujeme jeho
jedinečnost bez ohledu na původ, etnickou příslušnost, rasu atd.
Vycházíme vstříc i individuálním potřebám a zakázkám naší cílové klientely.
Interaktivita
Jednotlivé programy jsou koncipovány tak, aby do nich jejich účastníci mohli
vstupovat, a spoluurčovat tak směr, kterým program směrovat. Interaktivitou
míníme i zakomponování technik a modelových situací, které naplňují témata
jednotlivých programů.
Důraz na zdravý životní styl
Základní myšlenkou preventivních programů je především podpora zdravého
životního stylu a nedrogový způsob života.
Vyvážené a pravdivé informace
Předáváním pravdivých a vyvážených informací (s ohledem na nejnovější
odborné poznatky) se snažíme vyhnout jednostrannému pohledu na věc
a informační manipulaci.
Komplexnost
Komplexnost programu (zejména dlouhodobého) znamená především to,
že se věnujeme všem tématům rizikového chování.
Nabízené programy jsou součástí širšího systému primárně preventivního
působení a vycházejí z bio-psycho-sociální podstaty problémů.
Kontinuita
Jednotlivé lekce programů jsou tematicky specifické, přičemž na sebe navazují
a vzájemně se doplňují.
Flexibilita
Rizikové jevy, kterým jsou děti a mladí lidé vystaveni, se stále vyvíjí podle
aktuálního dění ve společnosti. Proto i my se stále vzděláváme, sledujeme
dění na poli rizikového chování a současné trendy v přístupu k efektivnímu
předcházení rizikovému chování. Poznatky reflektujeme v našich vzdělávacích
kurzech a předáváme je účastníkům.
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CÍLOVÁ SKUPINA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT
___________________________________________

aneb Pro koho tu jsme:
-

Školní metodici prevence
Třídní učitelé ZŠ, SŠ, víceletých gymnázií
Asistenti pedagoga
Výchovní poradci
Školní psychologové
Pedagogové volného času
Vychovatelé školských zařízení
Pedagogické sbory či jiné profesní skupiny

Sekundární cílovou skupinou, pro kterou to vše vlastně děláme, jsou děti a dospívající, na které
bude mít dopad aplikace programu.
V rámci osvětové činnosti Centra vzdělávání šíříme informace také směrem k rodičům,
odborníkům z oblasti práce s dětmi a mládeží i široké veřejnosti.

CÍLE PROGRAMU
___________________________________________
aneb O co nám jde:

Obecným cílem specifické primární prevence je předcházet
rizikovému chování u dětí a mládeže, nebo alespoň oddálit
rizikové chování do pozdějšího věku a pokusit se minimalizovat
rizika spojená s tímto jednáním jak z hlediska jedince, tak
společnosti.
Základním cílem Centra vzdělávání je připravit účastníky našich
kurzů na samostatnou realizaci preventivního programu ve
třídních kolektivech tak, aby s programem pracovali bez obav,
kvalitně a efektivně.
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NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCCH PROGRAMŮ

1. Kočičí zahrada AKR
2. Jak na Prevenci pro 4.- 5. ročník AKR
3. „Evropský preventivní projekt EU-Dap, program
Unplugged“ AKR
4. Neuro – prevence AKR
5. Jak na Prevenci pro 7.- 9. ročník AKR
6. Třídnické hodiny aneb Kuchařka na prevenci AKR
7. Prevence v třídnických hodinách pro střední školy AKR
8. Specializační studium pro ŠMP AKR
9. Interaktivní seminář pro pedagogy

AKR Akreditovaný kurz
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"KOČIČÍ ZAHRADA" AKR
Tento kurz nabízí efektivní metodu práce s žáky ve věku 6 -9 let (1.-3. ročník)
v oblasti prevence rizikového chování. Program Kočičí zahrada byl inspirován
řeckou verzí (O KHПOΣ ME TIΣ 11 ГATEΣ, vydavatelství SHYMA A CHROMA,
KE.TH.E.A, 1994), kterou autoři přepracovali s ohledem na podmínky naší
školské prevence. Cílem je rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence
rizikového chování
___________________________________________
Komu je kurz určen:

školním metodikům prevence, učitelům 1. stupně ZŠ, učitelům speciálních
škol, psychologům, speciálním pedagogům ZŠ, výchovným poradcům,
vychovatelům školských zařízení

Cíle kurzu:
• připravit účastníky na samostatnou realizaci preventivního programu
s žáky 1. - 3. ročníku (již v tomto školním roce)
• seznámit účastníky kurzu s programem Kočičí zahrada a jeho metodikou
Publikace je složena ze tří částí, a to z úvodu, metodiky pro učitele a
dvanácti lekcí. Každá lekce má dvě části. První tvoří samotný příběh,
druhou pak metodika pro pedagogy, jak mohou s konkrétním tématem
pracovat. Jednotlivé příběhy na sebe navazují.
• poskytnout účastníkům metodickou podporu i během šk. roku, kdy je
program realizován
___________________________________________
Program kurzu:
• ÚVODNÍ SEMINÁŘ – 8 hodin
✓ součástí je 1 metodika Kočičí zahrada
✓ metodika obsahuje 12 tematických lekcí, podrobně popsaných pro
práci s žáky 1.-3. ročníku
• EXTERNÍ ODBORNÁ PODPORA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ zaměřená
na metodiku, řešení možných překážek, sdílení pozitivních zkušeností,
apod. –6 hodin (1 skupinové setkání po 6 hodinách)
Akreditace:

Kurz je akreditován jako vzdělávací akce na MŠMT pod číslem jednacím
7122/2018-1-292 ze dne 12. 3. 2018.
Absolventi celého kurzu obdrží osvědčení.
_____________________________________

Rozsah kurzu:

14 hodin

Maximální počet účastníků:

25 osob

Cena kurzu:

Cena za osobu se odvíjí od aktuálně získaných dotací v daném regionu.
Poskytujeme také slevy pro skupiny účastníků. V případě zájmu o účast
v kurzu, nás prosím, kontaktujte na emailu: vzdelavani@magdalena-ops.cz
nebo sledujte aktuální nabídku na našich webových stránkách:
www.magdalena-ops.eu
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"JAK NA PREVENCI pro 4. - 5. Ročník" AKR
Tento kurz nabízí efektivní metodu práce s žáky ve věku 10–11 let (4.-5. ročník)
v oblasti prevence rizikového chování. Program je zaměřen na předávání
informací, na kvalitu postojů, změnu chování, na rozvíjení a posilování
sociálních a komunikačních dovedností žáků.
___________________________________________
Komu je kurz určen:

školním metodikům prevence, učitelům 1. stupně ZŠ, výchovným poradcům,
vychovatelům školských zařízení, učitelům speciálních škol, psychologům,
speciálním pedagogům ZŠ

Cíle kurzu:
• připravit účastníky na samostatnou práci s preventivním programem
"JAK NA PREVENCI pro 4.-5. ročník"
• poskytnout účastníkům informace, metodické podklady a nácvik rolí
potřebné
k realizaci programu
___________________________________________
Program kurzu:
• VÝUKOVÝ DVOUDENNÍ INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ – 16 hodin
✓ součástí je 1 metodika "JAK NA PREVENCI pro 4.-5. ročník"
✓ metodika obsahuje 5 tematických lekcí pro každý ročník a vychází
z Metodického manuálu Centra primární prevence Magdaléna.
• NAVAZUJÍCÍ DVOUDENNÍ INTERAKTIVNÍ SETKÁNÍ zaměřená na metodiku,
řešení možných překážek, sdílení zkušeností, apod. – 10 hodin

Akreditace:

Kurz je akreditován jako vzdělávací akce na MŠMT pod číslem jednacím
7122/2018-1-292 ze dne 12. 3. 2018 a je respektován jako vhodná součást
minimálního preventivního programu školy a školního vzdělávacího
programu.
Absolventi celého kurzu obdrží osvědčení.
_____________________________________

Rozsah kurzu:

26 hodin

Maximální počet účastníků:

25 osob

Cena kurzu:

Cena za osobu se odvíjí od aktuálně získaných dotací v daném regionu.
Poskytujeme také slevy pro skupiny účastníků. V případě zájmu o účast
v kurzu, nás prosím, kontaktujte na emailu: vzdelavani@magdalena-ops.cz
nebo sledujte aktuální nabídku na našich webových stránkách:
www.magdalena-ops.eu
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„Evropský preventivní projekt EU-Dap, program
Unplugged“ AKR
Tento kurz nabízí efektivní metodu práce s žáky ve věku 12–14 let (6.ročník) v
oblasti prevence rizikového chování. Program je zaměřen na předávání
informací, na kvalitu postojů, změnu chování, na rozvíjení a posilování
sociálních a komunikačních dovedností žáků.
___________________________________________
Komu je kurz určen:

školním metodikům prevence, učitelům 2. stupně ZŠ, gymnázií, speciálních
škol, speciálním pedagogům ZŠ, výchovným poradcům, vychovatelům
školských zařízení

Cíle kurzu:
• připravit účastníky na samostatnou práci s preventivním programem
Unplugged
• poskytnout účastníkům informace, metodické podklady a nácvik rolí
potřebné
k realizaci programu
___________________________________________
Program kurzu:
• ÚVODNÍ VÝUKOVÝ DVOUDENNÍ WORKSHOP – 16 hodin
✓ součástí je 1 metodika Unplugged + 25 pracovních sešitů pro žáky
✓ metodika obsahuje 12 tematických lekcí, podrobně popsaných pro
práci s žáky 6. ročníku
• EXTERNÍ ODBORNÁ PODPORA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ zaměřená
na metodiku, řešení možných překážek, sdílení pozitivních zkušeností,
apod. – 12 hodin (2-3 skupinová setkání dle domluvy)
• INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE (telefonická, emailová)

Akreditace:

Kurz je akreditován jako vzdělávací akce na MŠMT pod číslem jednacím
7122/2018-1-292 ze dne 12. 3. 2018 a je respektován jako vhodná součást
minimálního preventivního programu školy a školního vzdělávacího
programu.
Absolventi celého kurzu obdrží osvědčení.
_____________________________________

Rozsah kurzu:

28 hodin

Maximální počet účastníků:

25 osob

Cena kurzu:

Cena za osobu se odvíjí od aktuálně získaných dotací v daném regionu.
Poskytujeme také slevy pro skupiny účastníků. V případě zájmu o účast
v kurzu, nás prosím, kontaktujte na emailu: vzdelavani@magdalena-ops.cz
nebo sledujte aktuální nabídku na našich webových stránkách:
www.magdalena-ops.eu

www.magdalena-ops.eu
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Nabídkový katalog

NEURO – PREVENCE AKR
Tento kurz nabízí efektivní metodu práce s žáky ve věku 13–15 let
(7. – 9. ročník) v oblasti prevence užívání legálních a nelegálních návykových
látek. Program je zaměřen na předávání informací, na kvalitu postojů, změnu
chování, na rozvíjení a posilování sociálních a komunikačních dovedností žáků,
vztahových dovedností, sebeuvědomování, empatii, zvládání emocí a
normativních přesvědčení
___________________________________________
Komu je kurz určen:

školním metodikům prevence, učitelům 2. stupně ZŠ, gymnázií, speciálních
škol, speciálním pedagogům ZŠ, výchovným poradcům, vychovatelům
školských zařízení, asistentům pedagoga

Cíle kurzu:
• připravit účastníky na samostatnou práci s preventivním programem
Neuroprevence
• poskytnout účastníkům informace, metodické podklady a nácvik rolí
potřebné
k realizaci programu
___________________________________________
Program kurzu:
• ÚVODNÍ VÝUKOVÝ JEDNODENNÍ WORKSHOP – 8 hodin
✓ součástí je 1 metodika Neuro – prevence (součástí jsou i odkazy na
edukační videa)
✓ metodika obsahuje 4 tematické lekce, podrobně popsané pro práci s
žáky 7. – 9. ročníku
• EXTERNÍ ODBORNÁ PODPORA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ zaměřená
na metodiku, řešení možných problémů, sdílení pozitivních zkušeností,
apod. – 4 hodiny (1 skupinové setkání dle domluvy)
• INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE (telefonická, emailová)

Akreditace:

Kurz je akreditován jako vzdělávací akce na MŠMT pod číslem jednacím
40226/2020-3-971 ze dne 16.10.2020.
Absolventi celého kurzu obdrží osvědčení.
_____________________________________

Rozsah kurzu:

12 hodin

Maximální počet účastníků:

25 osob

Cena kurzu:

Cena za osobu se odvíjí od aktuálně získaných dotací v daném regionu.
Poskytujeme také slevy pro skupiny účastníků. V případě zájmu o účast
v kurzu, nás prosím, kontaktujte na emailu: vzdelavani@magdalena-ops.cz
nebo sledujte aktuální nabídku na našich webových stránkách:
www.magdalena-ops.eu
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Nabídkový katalog

"JAK NA PREVENCI pro 7. - 9. ročník" AKR
Tento kurz nabízí efektivní metodu práce s žáky ve věku 12–15let
(7.-9. ročník) v oblasti prevence rizikového chování. Program je zaměřen
na předávání informací, na kvalitu postojů, změnu chování, na rozvíjení
a posilování sociálních a komunikačních dovedností žáků.
___________________________________________
Komu je kurz určen:

školním metodikům prevence, učitelům 2. stupně ZŠ, učitelům gymnázií,
výchovným poradcům, vychovatelům školských zařízení, učitelům
speciálních škol, psychologům, speciálním pedagogům ZŠ, asistentům
pedagoga

Cíle kurzu:
• připravit účastníky na samostatnou práci s preventivním programem
"JAK NA PREVENCI pro 7.-9. ročník"
• poskytnout účastníkům informace, metodické podklady a nácvik rolí
potřebné
k realizaci programu
___________________________________________
Program kurzu:
• VÝUKOVÝ DVOUDENNÍ INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ – 16 hodin
✓ součástí je 1 metodika "JAK NA PREVENCI pro 7.-9. ročník"
✓ metodika obsahuje 4 tematické lekce pro každý ročník a vychází z
Metodického manuálu Centra primární prevence Magdaléna.
• NAVAZUJÍCÍ INTERAKTIVNÍ SETKÁNÍ zaměřená na metodiku, řešení
možných překážek, sdílení pozitivních zkušeností, apod. – 8 hodin

Akreditace:

Kurz je akreditován jako vzdělávací akce na MŠMT pod číslem jednacím
7122/2018-1-292 ze dne 12. 3. 2018.
Absolventi celého kurzu obdrží osvědčení.
_____________________________________

Rozsah kurzu:

24 hodin

Maximální počet účastníků:

25 osob

Cena kurzu:

Cena za osobu se odvíjí od aktuálně získaných dotací v daném regionu.
Poskytujeme také slevy pro skupiny účastníků. V případě zájmu o účast
v kurzu, nás prosím, kontaktujte na emailu: vzdelavani@magdalena-ops.cz
nebo sledujte aktuální nabídku na našich webových stránkách:
www.magdalena-ops.eu

www.magdalena-ops.eu
"Každý člověk je důležitý: někdo tím, kým je, jiný tím, jaký je a většina tím, kým se může stát."

Vzdělávání Magdaléna, o.p.s.
Nabídkový katalog

TŘÍDNICKÉ HODINY aneb "Kuchařka na prevenci" AKR
Kurz nabízí intenzivní interaktivní práci s pedagogy, kteří mají zájem pracovat
samostatně s třídním kolektivem v oblasti všeobecné prevence.
___________________________________________
Komu je kurz určen:

školním metodikům prevence, učitelům 2. stupně ZŠ, gymnázií, speciálních
škol, speciálním pedagogům ZŠ, výchovným poradcům, vychovatelům
školských zařízení

Cíle kurzu:
• připravit účastníky na samostatnou práci s třídním kolektivem 7.-9.
ročníku
• poskytnout účastníkům informace, metodické podklady a nácvik rolí
programu
_______________________________________
Program kurzu:
• ÚVODNÍ VÝUKOVÝ TŘÍDENNÍ INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ – 24 hodin
✓ součástí je 1 metodika pro pedagogy
✓ 8 tematických lekcí pro 7.-9. ročník, celkem tedy 24 lekcí
✓ témata - komunikace a vztahy ve třídě, životní hodnoty, hranice a
pravidla, návykové látky, partnerství, zákon a další
• NAVAZUJÍCÍ INTERAKTIVNÍ SETKÁNÍ zaměřená na metodiku, řešení
možných problémů, sdílení pozitivních zkušeností – 24 hodin (3x
skupinová jednodenní setkání)
• INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE (telefonická, emailová)
Akreditace:

Kurz je akreditován jako vzdělávací akce na MŠMT pod číslem jednacím
7122/2018-1-292 ze dne 12. 3. 2018.
Absolventi celého kurzu obdrží osvědčení.

_______________________________________
Rozsah semináře:

48 hodin

Maximální počet účastníků:

25 osob

Cena kurzu:

Cena za osobu se odvíjí od aktuálně získaných dotací v daném regionu.
Poskytujeme také slevy pro skupiny účastníků. V případě zájmu o účast
v kurzu, nás prosím, kontaktujte na emailu: vzdelavani@magdalena-ops.cz
nebo sledujte aktuální nabídku na našich webových stránkách:
www.magdalena-ops.eu

www.magdalena-ops.eu
"Každý člověk je důležitý: někdo tím, kým je, jiný tím, jaký je a většina tím, kým se může stát."

Vzdělávání Magdaléna, o.p.s.
Nabídkový katalog

PREVENCE V TŘÍDNICKÝCH HODINÁCH PRO STŘEDNÍ
ŠKOLY AKR
Kurz nabízí intenzivní interaktivní práci s pedagogy, kteří mají zájem pracovat
samostatně s třídním kolektivem v oblasti všeobecné prevence.
___________________________________________
Komu je kurz určen:

školním metodikům prevence, učitelům SŠ, gymnázií, výchovným poradcům,
školním psychologům, vychovatelům školských zařízení

Cíle kurzu:
• připravit účastníky na samostatnou práci s třídním kolektivem 1.- 4.
ročníků SŠ
• poskytnout účastníkům informace, metodické podklady a nácvik rolí
programu
_______________________________________
Program kurzu:
• ÚVODNÍ VÝUKOVÝ DVOUDENNÍ INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ – 16 hodin
✓ součástí je 1 metodika pro pedagogy
✓ 8 tematických lekcí pro 1.- 4. ročník SŠ
✓ témata – životní hodnoty, sebepojetí, návykové látky, sexuální
chování, tolerance ve společnosti, zákon a legislativa a další
• NAVAZUJÍCÍ INTERAKTIVNÍ SETKÁNÍ zaměřená na metodiku, řešení
možných překážek, sdílení pozitivních zkušeností – 4 hodiny
1x skupinová jednodenní setkání)
• INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE (telefonická, emailová)
Akreditace:

Kurz je akreditován jako vzdělávací akce na MŠMT pod číslem jednacím
40226/2020-3-971 ze dne 16.10.2020.
Absolventi celého kurzu obdrží osvědčení.

_______________________________________
Rozsah semináře:

20 hodin

Maximální počet účastníků:

25 osob

Cena kurzu:

Cena za osobu se odvíjí od aktuálně získaných dotací v daném regionu.
Poskytujeme také slevy pro skupiny účastníků. V případě zájmu o účast
v kurzu, nás prosím, kontaktujte na emailu: vzdelavani@magdalena-ops.cz
nebo sledujte aktuální nabídku na našich webových stránkách:
www.magdalena-ops.eu

www.magdalena-ops.eu
"Každý člověk je důležitý: někdo tím, kým je, jiný tím, jaký je a většina tím, kým se může stát."

Vzdělávání Magdaléna, o.p.s.
Nabídkový katalog

SPECIALIZAČNÍ STUDIUM pro školní metodiky
prevence
Svým obsahem má studium pomoci vybavit učitele vědomostmi
a dovednostmi zaměřenými především na prevenci rizikového chování a rozvoj
a zlepšení jejich kompetencí v roli školního metodika prevence.
___________________________________________
Komu je kurz určen:

studium je určeno pro pedagogické pracovníky vykonávající funkci ŠMP nebo
ty, kteří se na výkon této funkce připravují

Cíle kurzu:
• předání teoretických informací
• osvojení praktických dovedností a zkušeností, potřebných pro výkon
funkce ŠMP
• získání schopnosti aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a
výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence rizikového chování
_______________________________________
Program kurzu:
Studium má formu nejen získávání znalostí a informací, ale také formu
nácvikovou, interaktivní a sebezkušenostní. Jednotlivé lekce jsou vzájemně
provázány a navazují tematicky na sebe. Při studiu dochází k rozvíjení
osobnosti frekventantů prostřednictvím nácviku řešení konkrétních situací,
podloženého kvalitním a ověřeným teoretickým zázemím pod vedením
zkušených lektorů. Tematické okruhy:
• Poradenské systémy a primární prevence ve školství
• Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence
• Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních
poradenských služeb
• Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy
• Systém primární prevence ve školství
• Školní třída, její vedení a diagnostika
• Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)
• Sociálně nežádoucí jevy
• Monitorování a evaluace primární prevence
Akreditace:

Kurz je akreditován jako vzdělávací akce na MŠMT pod číslem jednacím
7122/2018-1-292 ze dne 12.3.2018.
Absolventi celého kurzu obdrží osvědčení.

_______________________________________
Rozsah kurzu

:

256 hodin

Maximální počet účastníků:

25 osob

Cena kurzu:

18000 Kč

www.magdalena-ops.eu
"Každý člověk je důležitý: někdo tím, kým je, jiný tím, jaký je a většina tím, kým se může stát."

Vzdělávání Magdaléna, o.p.s.
Nabídkový katalog

INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ pro pedagogy
Kurz nabízí intenzivní interaktivní práci s pedagogy, kteří mají zájem
prohlubovat své znalosti v oblasti všeobecné prevence.
___________________________________________
Komu je seminář určen:
Cíle semináře:

skupiny pedagogů či ostatních pedagogických pracovníků
• Reagovat na aktuální zakázku školy.
• Interaktivní prací s učiteli hledat odpovědi na jejich otázky.
• Věnovat se vhodným formám prevence vybraných rizikových jevů
• Zvyšovat orientaci pedagogů v problematice rizikového chování.
• Informovat o společnosti Magdaléna o.p.s.
_______________________________________

Program kurzu:
Interaktivní seminář má formu nejen získávání znalostí a informací, ale také
formu nácvikovou, intervizní a sebezkušenostní. Semináře reagují na
aktuální poptávku škol a pedagogů.

Absolventi celého kurzu obdrží certifikát.

_______________________________________
Rozsah semináře:

dle dohody

Maximální počet účastníků:

25 osob

Cena kurzu:

Cena je nastavována individuálně dle rozsahu, personálního zajištění a
náročnosti příprav semináře.
Pokud máte zájem o seminář dle Vašich potřeb, kontaktujte nás pomocí
emailu: vzdelavani@magdalena-ops.cz

www.magdalena-ops.eu
"Každý člověk je důležitý: někdo tím, kým je, jiný tím, jaký je a většina tím, kým se může stát."

Vzdělávání Magdaléna, o.p.s.
Nabídkový katalog

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Kontaktní údaje:

Centrum vzdělávání Magdaléna
Sídlo:
Včelník 1070
252 10 Mníšek pod Brdy
Detašované pracoviště v Praze:
Bubenská 1542/6
170 00 Praha 7 – Holešovice
Mgr. Aneta Zápotocká
Vedoucí centra primární prevence
Mobil: 607 641 684
E-mail: zapotocka@magdalena-ops.cz

Mgr. Simona Kuciaková koordinátorka
vzdělávacích aktivit
Mobil: 604 751 260
E-mail: kuciakova@magdalena-ops.cz
vzdelavani@magdalena-ops.cz

Magdaléna, o.p.s.
Včelník 1070
252 10 Mníšek pod Brdy

IČ: 256 17 401
Bankovní spojení: č. ú. 388061319/0800

www.magdalena-ops.eu
"Každý člověk je důležitý: někdo tím, kým je, jiný tím, jaký je a většina tím, kým se může stát."

