Magdaléna, o.p.s.
Centrum vzdělávání, Bubenská 1542/ 6, 170 00 Praha 7 – Holešovice
vzdelavani@magdalena-ops.cz, www.magdalena-ops.cz
Mgr. Aneta Zápotocká, vedoucí Centra primární prevence; tel.: 607 641 684, zapotocka@magdalena-ops.cz

Dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací kurz

Neuro - prevence
Akreditace MŠMT, č.j.: 40226/2020-3-971
Cílová skupina:
✓

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

Cílem kurzu je:
✓
✓
✓
✓

připravit na samostatnou realizaci preventivního programu
seznámit účastníky kurzu s preventivním programem Neuro - prevence a jeho metodikou
poskytnout pravidelnou metodickou podporu i během školního roku, kdy je program realizován
předání metodiky k programu

Co je program Neuro – prevence:
✓

Lekce programu jsou zaměřeny na předcházení užívání legálních a nelegálních návykových látek (zejména nikotin,
alkohol, THC, extáze), podporu spolupráce ve skupině a posilování zdravých postojů žáků. V programu se pracuje
se zážitkovými lekcemi a edukačními videi.

✓

Program byl vytvořen na Klinice adiktologie 1. LF UK jako program navazující na Eu-Dap Unplugged. V České
republice je Unplugged jediným programem primární prevence, který se opírá o výsledky vědeckého výzkumu a
jehož pozitivní efekt na populaci školáků ve věkové kategorii 12 až 14 let je tak objektivně prokázán. Aplikace
programu N-prevence po předchozím zapojení do programu Unplugged není nutná, je možné realizovat ho
samostatně, ale pokud bude využit jako program návazný, předpokládáme vyšší efekt dopadu na cílovou skupinu
žáků.

✓

Program se nezaměřuje se jen na předávání informací, ale také na kvalitu postojů a změnu chování. Žáci se tedy
nejenom informují o návykových látkách, ale také také jsou posilovány sociální a komunikační dovednosti, které
jsou důležité k vytvoření zdravého postoje vůči návykovým látkám.

Výstupem bude pedagog, který sám pracuje s třídním kolektivem v průběhu školního roku během
4 lekcí (setkání) na prevenci rizikového chování.
Celková časová dotace: 12 hod.
✓
✓

úvodní výukový interaktivní seminář - 1 den (8 hod.)
navazující interaktivní setkání - 1 den (4 hod.)

Čas a místo konání:

1. 11. a 1. 12. 2022. Bubenská 1542/6, Praha 7 – Holešovice. Magdaléna, o.p.s.,
vzdělávací místnost 3. patro

Cena za osobu:

500,- Kč pro pedagogy a pracovníky ve školství působící v Praze
3.000,- Kč pro osoby z ostatních regionů

Přihlašovaní online kliknutím na tlačítko:

přihlásit

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

Tato akce bude realizována s finančním přispěním magistrátu hl. m. Prahy

