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V Plzni startuje třetí běh kurzu pro metodiky prevence a pedagogické pracovníky
V Centru protidrogové prevence a terapie, o. p. s., v rámci programu P-centrum se letos
rozbíhá již třetí běh specializačního kurzu prevence rizikového chování. Od vedoucí zařízení
Mgr. Markéty Čermákové jsme se dověděli podrobnosti o zaměření kurzu.
P-centrum poskytuje komplexní služby v oblasti specifické primární prevence užívání
návykových látek a dalších forem rizikového chování. P-centrum je jedním z pěti programů
organizace Centra protidrogové prevence a terapie, o. p. s.
"V prvním běhu kurz úspěšně absolvovalo 24 účastníků. V druhém, který končí letos
v červnu, je 15 účastníků. Oba dva běhy byly na základě dotazníků a zpětných vazeb
evaluovány a díky tomu jsme mohli tento nový běh zlepšit a přizpůsobit potřebám účastníků.
Kurz je zejména pro metodiky prevence a pedagogické pracovníky z celé České republiky,"
uvedla Mgr. Markéta Čermáková. V Plzeňském kraji jsme jediná organizace, která podobný
kurz nabízí.
Seznam celkem třinácti seminářů je sestaven podle standardů studia k výkonu
specializovaných činností metodika prevence. Celý kurz je akreditován u ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho účastníci se např. zabývají rizikovým chováním, jako je
šikana a závislost, dále příslušnou legislativou, prací s rodinou a delikvencí. Celkem jde o 255
hodin vzdělávání. Kurz je rozdělen do dvou školních roků.
"Kurz je ukončen obhajobou závěrečné práce a zkouškou před zkušební komisí. Důležitým
kritériem práce je její využití v praxi. Při úspěšném absolvování získá osvědčení s akreditací,"
informovala vedoucí. "Po absolvování je pedagog schopen efektivně koordinovat oblast
prevence na škole, umí dobře reagovat na krizové situace a také zná nejdůležitější instituce
z oblasti primární prevence, na které se může obrátit."
Zpočátku byl celý kurz bez finanční spoluúčasti, letos musí účastník zaplatit 20 000 Kč. "Dříve
totiž byl kurz součástí projektu financovaného z EU a ze státního rozpočtu ČR. Finanční
spoluúčast je ale srovnatelná s jinými organizacemi v ČR, které podobný kurz nabízejí. Částku
je možné hradit i ve dvou nebo čtyřech splátkách," sdělila Čermáková s tím, že zatím evidují
ještě pět volných míst.
Veškeré informace o kurzu a vzdělávání naleznete na www.kotva.cppt.cz
Podrobnosti o P-centru najdete na www.cppt.cz

