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Dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací kurz pro pedagogy

„Specializační studium pro ŠMP“
Akreditace MŠMT, č.j.: 8114/2021-1-283
Minimální požadavky pro účast v kurzu:
Kurz je určen pro pedagogické pracovníky vykonávající funkci ŠMP nebo ty, kteří se na výkon této funkce připravují.
Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia
neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace
není rozhodující.

Garant kurzu: PhDr. Lenka Skácelová
Kurz naplňuje požadavky vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 c) – standardu DVPP – studium k výkonu specializovaných činností –
prevence sociálně patologických jevů. Jedná se o akreditované studium.

Cíl:
Kurz se zaměřuje na získání teoretických informací, osvojení praktických dovedností a zkušeností potřebných pro výkon funkce ŠMP,
které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti
prevence rizikového chování.

Tematické okruhy:
1. Poradenské systémy a primární prevence ve školství
2. Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence
3. Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb
4. Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy
5. Systém primární prevence ve školství
6. Školní třída, její vedení a diagnostika
7. Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)
8. Sociálně nežádoucí jevy
9. Monitorování a evaluace primární prevence

Časový plán studia:
Studium je koncipováno v rozsahu 256 hodin, tj. 2 roky – 4 semestry, ve dnech čtvrtek – pátek 1x za měsíc.
Jedná se o kombinovanou formu studia – prezenční forma, e-learning, stáž.
Studium v délce trvání 2 let se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.
Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

Zahájení studia: 5. – 6. května 2022 v Praze přímo u metra Vltavská: Bubenská 1542/6, P7 – Holešovice.

Cena kurzu: 20 000,- Kč (cenu lze hradit po jednotlivých semestrech; 5.000,- Kč za semestr)
Přihlašovaní online kliknutím na tlačítko:

přihlásit

Pro více info nás neváhejte kontaktovat na emailu: vzdelavani@magdalena-ops.cz
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