VZDĚLÁVACÍ KURZ PRIMÁRNÍ PREVENCE
UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK A DALŠÍCH FOREM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
2015 - 2016
Základním cílem kurzu je rozšířit jeho účastníkům dosavadní teoretické znalosti a praktické dovednosti
z oblasti primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování. Kurz je
koncipován jako dlouhodobá forma vzdělávání, s možností soustavného prohlubování, rozšiřování
znalostí a dovedností s možností návazné metodické podpory ze strany Prev-Centra. Kurz
klade důraz na potřebu komplexnosti a soustavnosti vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti
primární prevence.
Kurz je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
číslo akreditace 27330/2012-25-516.
CÍLOVÁ SKUPINA
- školní metodici primární prevence na ZŠ a SŠ; profesionálové zabývající se realizací programů
primární prevence zneužívání návykových látek a dalších forem rizikového chování; osoby, jež
v rámci své profese plánují tyto programy realizovat; protidrogoví koordinátoři apod.
Maximální počet frekventantů: 25
TÉMATICKÉ OKRUHY
- Systém primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování
- Problematika různých forem rizikového chování
- Specifika práce s dětským kolektivem (školní třídou)
- Rodina
- Legislativní aspekty v oblasti drogové problematiky
- Koncepční a metodická práce
- Monitorování a evaluace programu primární prevence
KRITÉRIA PRO UKONČENÍ KURZU
Absolvování povinného počtu 250 hodin výuky a odborné stáže, povolená absence je 34 hodin.
Písemné zpracování projektu na zadané téma v rozsahu 8 stran (projekt bude prezentován v rámci
workshopu v závěru kurzu).
Při splnění těchto podmínek každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Organizačně kurz zajišťují pracovníci Prev-Centra. Kurz vede dvojice lektorek: Mgr. Petra Václavová
a Bc. Miluše Stehlíková. Vedení jednotlivých výukových bloků budou zajišťovat externí lektoři, kteří jsou
vybíráni s ohledem na jejich dlouhodobou a praktickou zkušenost v dané oblasti.
ZPŮSOB PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KURZU
Přihláška ke stažení na www.prevcentrum.cz. Vyplněnou přihlášku zasílejte na email:
prevence@prevcentrum.cz či na adresu Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6.
Přihlášky lze zasílat do naplnění kapacity kurzu. Předpokládaný začátek kurzu - květen 2015.
CENA KURZU: 16 800,- Kč (cena za 1 hodinu cca 67,-Kč)
Kurzovné lze uhradit ve třech splátkách.

