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NABÍDKA PRO ŠKOLY
Metodik prevence PPP Nový Jičín nabízí pracovníkům škol následující
nabídku vzdělávání a další spolupráce:
Vzdělávací semináře pro jednotlivce:
► Metodika prevence užívání návykových látek Unplugged
Vzdělávací kurz určený pro pedagogické pracovníky, kteří chtějí do výuky začlenit
osvědčený program prevence užívání návykových látek. Program Unplugged je určen pro
žáky 6. - 9. tříd základních škol, je interaktivní a stimuluje jejich aktivní účast. Jeho metodika
sestává z 12 lekcí (během jednoho školního roku) věnovaných prevenci užívání návykových
látek, ale též rozvoji intrapersonálních a interpersonálních životních dovedností (life skills).
Program probíhá v mnoha zemích Evropy, byl odborně převeden a odzkoušen v podmínkách
ČR. Učitelé proškolení v této metodě mají při jeho realizaci k dispozici manuál, který popisuje
průběh jednotlivých lekcí.
Na školení jsou pedagogičtí pracovníci seznámeni se základními informacemi o
programu, o jeho metodice a postojích, které jsou zapotřebí pro práci s životními dovednostmi
a sociálním vlivem. Školení není pouze instruktážní, ale také vysoce interaktivní a účastníci si
nacvičují části vyučovacích hodin a aktivit používaných v programu Unplugged.
Získání osvědčení o absolvování školení opravňuje k používání metodiky Unplugged a
k pořízení materiálů pro program (manuál pro učitele, barevné pracovní sešity pro žáky a
karty).

Vzdělávací semináře pro kolektivy školních sboroven:
► Efektivní

řešení problémů ve škole v souvislosti se zneužíváním
návykových látek

Seminář se skládá ze dvou tematických okruhů. V první části jsou posluchači
seznámeni s mechanismem vzniku závislosti, jak jej popisují některé vědecké teorie a na
příkladech z praxe se závěry, které z nich plynou pro primární prevenci. Druhá část semináře
se zabývá efektivním řešením konkrétních problémových situací, které se mohou ve škole
v souvislosti s jednotlivými návykovými látkami vyskytnout a to od kouření až po distribuci
nelegálních drog. Obsahuje také informace, které by měl v této souvislosti obsahovat školní
řád.

► Problematika školního šikanování
Účastníci kursu se seznámí s různými způsoby jak v třídním kolektivu budovat
pozitivní sociální klima a tak snížit pravděpodobnost vzniku nebo opakování šikany. Účastníci
budou seznámeni s dynamikou a vývojem šikanování v třídním kolektivu a s myšlením,
chováním a cítěním jednotlivých jeho aktérů. Pozornost je věnována také řešení podezření na
šikanování, vhodnému vedení rozhovorů s oběťmi, svědky, agresory a s potřebným opatřením,
která by měla následovat při jeho potvrzení. Informace jsou doplněny poznatky ze sociální
psychologie, forenzní psychologie a případů ve školské praxi. Podle zájmu konkrétní školy
mohou potřebné informace účastníci získat také v modelových situacích prostřednictvím
zážitku na sobě, což je pro získání kompetencí pro řešení dané problematiky efektivnější.
Vzhledem k časové náročnosti jednotlivých oblastí je konkrétní zaměření kurzu a jeho
rozsah dojednán se školou na základě jejich aktuálních potřeb a možností.
► Řešení školního šikanování z pohledu právních předpisů
Na semináři jsou posluchači kompletně seznámeni s legislativou, která má vztah
k řešení problematiky šikanování ve školách. Pozornost je věnována možnostem a
povinnostem škol v prevenci a řešení šikanování, povinnostem agresorů a jejich zákonných
zástupců, pravomocem orgánů sociálně právní ochrany dětí MÚ a právní kvalifikaci
šikanování jako přestupku nebo trestného činu. Svým zaměřením může napomoci především
řešení případů, kdy děti dopouštějící se školního násilí nejsou ochotni změnit své problémové
jednání a jejich zákonní zástupci se školou nespolupracují. Opírá se o citace konkrétních
paragrafů, které upravuji činnost a povinnosti jednotlivých osob a institucí, včetně výčtu
možných opatření a sankcí, které je možné za jejich porušení uložit. Na obsahu semináře se
podíleli pracovníci sociálně právní ochrany dětí a státního zastupitelství.

Spolupráce při řešení problematiky prevence rizikového chování:
► Pomoc se sestavením efektivního Minimálního preventivního programu

a Programu proti šikanování.
► Pomoc při řešení výskytu jednotlivých forem rizikového chování,

zejména případů zneužívání návykových látek a školního šikanování.
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