Specializační studium pro metodiky prevence
splňující novou vyhlášku
č. 317/2005 Sb. § 9 c) o dalším vzdělávání pedagogických a výchovných pracovníků
V březnu 2007 bude nově otevřeno „Specializační studium pro metodiky prevence“ (k výkonu
specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů dle § 9 c) vyhlášky č. 317/2005 Sb.),
které realizuje Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze ve spolupráci s
Institutem pedagogicko-psychologického poradenství ČR a občanským sdružením Prev-Centrum.
Pro koho je určeno:
Toto dvouleté studium je určeno pedagogům či výchovným pracovníkům, kteří plní funkci
školního metodika prevence nebo mají zájem se pro tuto roli připravit do budoucna.
Cíl kurzu:
Cílem kurzu je připravit metodiky prevence na výkon jejich funkce, a to v souladu s vyhláškou č.
317/2005 Sb. § 9 c) „Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických
jevů“. Po obsahové stránce studium naplňuje všechny oblasti práce metodiků prevence, jednak
činnost metodickou a koordinační a dále informační a poradenskou činnost.
Forma výuky:
Studium je rozloženo do čtyř semestrů, přičemž kombinuje přímou výuku s e-learningovým učením,
které umožňuje studovat dle časových možností posluchače a neklade vysoké nároky na
prezenci při přímé výuce.
Přímá výuka se skládá z kombinace přednášek a workshopů , které se budou zabývat praktickým
tématy tak, aby bylo zajištěno co možná největší využití výukových lekcí pro následnou praxi. Studium
frekventanti ukončí obhajobou závěrečné práce a složením závěrečné zkoušky. Absolventi studia
obdrží certifikát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Obsahem kurzu jsou tyto tématické 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, možnosti
metodika a jeho role ve včasné diagnostice a intervenci rizikového chování, typy rizikového chování a
jeho projevy, rodina a komunikace s rodiči, monitorování a evaluace primární prevence a další.
Časová dotace:
Každý z výše uvedených okruhů je dále rozpracován do lekcí o délce 90 min., přičemž celková
časová dotace kurzu je 280 vyučovacích hodin. V rámci této časové dotace budou frekventanti
také absolvovat stáže, věnovat se psaní závěrečné práce a prostor bude také věnován konzultacím
závěrečné práce.

Odborní garanti studia:
Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD. (1. LF UK), PhDr. Jana Zapletalová (IPPP ČR), Mgr. Milan Černý
(Prev-Centrum o.s.).
Akreditace:
Studium je akreditováno v rámci akreditace DVPP MŠMT 23 443/2006-25-490.
Harmonogram studia:
Na realizaci studia se podílejí tři organizace:
-

Centrum adiktologie 1.LF UK a VFN UK v Praze

-

Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR

-

o.s. Prev-Centrum, Praha

•

Výuka bude probíhat vždy v pátek a sobotu

(začátek v pátek v 10. 00 hod., ukončení v sobotu v 18.00hod).
•

První víkendové setkání je prodloužené

(začátek ve čtvrtek 16.00 hod., ukončení sobotu v 18.30).
•

Počet víkendových setkání je plánován na 11, ale vzhledem k pilotnímu ověřování elearningové formy studia, která umožňuje studovat prostřednictvím prezentací na internetu,
předpokládáme nižší počet setkání.

V roce 2007 budou otevřeny dvě skupiny , které jsou označovány písmeny „A“ a „B“.
Skupina
A

Kontaktní
Letní semestr 2007

Místo

Adresa

Hodin

osoba

24

Janíková

19

Černý

19

Martanová

Ke Karlovu 11,
1.

1. - 3.3. 2007

CA

Praha 2
Meziškolská

2.

20. - 21.4. 2007

Prevcentrum 1120/2, Praha 6
Novoborská 372,

3.

25. - 26.5. 2007

IPPP

Praha 9

Skupina
B

Kontaktní
Letní semestr 2007

Místo

Adresa

Hodin

osoba

24

Janíková

19

Černý

19

Martanová

Ke Karlovu 11,
1.

29.3. – 31.3.2007

CA

Praha 2
Meziškolská

2.

4. - 5.5. 2007.

Prevcentrum 1120/2, Praha 6
Novoborská 372,

3.

1. - 2.6. 2007

IPPP

Každá skupina pojme maximálně 25 účastníků.

Kritéria pro vstup do kurzu:

Praha 9

Absolvent VŠ , pedagogičtí pracvoníci, kteří vykonávají nebo budou vykonávat funkci školního
metodika prevence. Přijetí do kurzu je na základě zaslání přihlášky.
Částka za celé studium je 15 960,- kč.
K platbě budou vyzváni přijatí účastníci po uzavření přihlášek 15. 2. 2007.

Kritéria pro ukončení kurzu a obdržení certifikátu:
Účast v rozsahu minimálně 75% na prezenční výuce, 100% účast na stáži, Vypracování závěrečné
práce. Absolvování praktické části v rozsahu minimálně 80%. Složení závěrečné zkoušky.

Místo konání kurzu:
Víkendové setkání zajišťuje vždy jedna organizace. Viz výše, harmonogram studia-tabulka.

Způsob přihlašování:
Elektronickou přihláškou zde http://www.adiktologie.cz/articles/cz/226/826/Specializacni-studium-prometodiky-prevence.html&sess=a30d9e2a15dcaf80ae6759df98412c19
Po uzavření přihlášek budete vyzváni k platbě.

Lektoři kurzu:
Doc. PhDr. Michal Miovský PhD., Mgr. Milan Černý, Mgr. Barbora Václavková, PhDr. Ivana
Slavíková, Mgr. Josef Radimecký, Mgr. Barbara Janíková, PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. et Mgr.
Veronika Martanová, Mgr. Kateřina Grohmannová, Mgr. Hannah Gajdošíková, Mgr. Jaroslav Vacek,
Mgr. Roman Gabrhelík, Bc. Jaroslav Šejvl, Mgr. Pavlína Mullerová, Mgr. Petra Piskáčková, , Mgr.
Jasmin Muhić, PhDr. Hana Palatová, PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., PhDr. Jana Zapletalová, PhDr.
David Heider, PhDr. Ida Viktorová, PhDr. Jana Procházková, Mgr. Kateřina Valentová a další.

V případě dotazů se obracejte na Mgr. Barbaru Janíkovou, e-mail: janikova@adiktologie.cz, tel:
224 965 102.

