STŘEDOČESKÝ KRAJ
pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery
a náměstka hejtmana PaedDr. Milana Němce, MBA,
ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi
poskytujícími služby v oblasti primární prevence
a se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje

pořádá konferenci na téma

EFEKTIVNÍ ŠKOLSKÁ PREVENCE V PRAXI
27. 4. 2016
od 8.30 do 15.30 hod.
v zasedacím sále Zastupitelstva Středočeského kraje,
Krajský úřad Středočeského kraje,
Zborovská 11, Praha 5 – Smíchov

•
Konferenci zajišťuje
Odbor školství, mládeže a sportu KÚ Středočeského kraje,
oddělení prevence a koncepce,
ve spolupráci se
Vzdělávacím institutem Středočeského kraje (VISK)
a nestátními neziskovými organizacemi.

•
Účast na konferenci je zdarma.

•
Přihlášení - registrace na konferenci probíhá on-line do 20. dubna 2016
na webových stránkách VISK:
http://www.visk.cz/akce/1642G91.

Bližší informace poskytnou:
Bc. Martina Šebková, oddělení prevence a koncepce, sebkova@kr-s.cz
Mgr. Jiřina Kelymanová, metodička VISK, kelymanova@visk.cz (organizační informace)

Konference je financována Středočeským krajem, odborem školství, mládeže a sportu.

Program
8:30 - 09:00
Blok
9:00 - 09:10

I

PREZENCE A PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY
Téma
Přednášející
Zahájení a úvodní slovo
Ing. Miloš Petera
představitelů vedení Středočeského kraje PaedDr. Milan Němec, MBA

9:15 - 09:45

Možnost efektivní práce na poli primární
prevence rizikového chování

Semiramis, z. ú.

9:45 - 10:15

Preventivní CESTOU – NECESTOU
aneb Křižovatky odbornosti

Magdaléna, o.p.s.

10:15 - 10:45

Inovace – Kam směřují programy
primární prevence

Prostor plus, o.p.s.

10:45 - 11:15

Nová témata v primární prevenci

Cesta integrace, o.p.s.

11:15 - 12:30

PŘESTÁVKA - OBĚD

II

12:30 - 13:45

Workshopy – viz dále

viz dále

III

13:45 - 15:30

Workshopy – viz dále

viz dále

15:30

ZAKONČENÍ KONFERENCE
Případná změna programu vyhrazena.

Konference je financována Středočeským krajem, odborem školství, mládeže a sportu.

TÉMATA WORKSHOPŮ
SEMIRAMIS, z. ú.
Název workshopu:
Lektor:
Anotace:

Jak na pravidla, aby nebyla „jen“ od toho, aby se
porušovala?
Mgr. Simona Kopicová, Bc. Lucie Prokopová

Účastníci si vyzkouší jak je možné efektivně a systematicky pracovat s tématem pravidel jak s žáky,
tak s pedagogy. V průběhu workshopu budou mít účastníci možnost sami se zamyslet nad vlastním
chápáním pravidel a prozkoumat svůj vztah k nim. Společně si také vyzkouší různé možnosti tvorby
pravidel a získají tipy na návaznou práci s pravidly ve školní třídě. Celá práce s pravidly se odvíjí od
chápání pravidel školní třídy, potažmo školy samotné, jako jedné z účinných metod primární prevence
rizikového chování.

Název workshopu:

Práce s rodinou ve školním prostředí

Lektor:
Anotace:

Mgr. Markéta Jírová Exnerová

Workshop vychází ze zájmu pedagogických pracovníků o funkční propojení rodinného a školního
prostředí jako prostředku snižování rizikového chování dětí a dospívajících. Účastníci získají základní
teoretická východiska a prakticky si vyzkouší dovednosti nezbytné pro efektivní spolupráci s rodiči
žáků školy. Společnými silami také sestaví náměty na spolupráci s rodiči s ohledem na potřeby
jednotlivých zúčastněných škol.

MAGDALÉNA, o.p.s., CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE
Název workshopu:

Snová prevence aneb Co kdo potřebujeme

Lektor:

Mgr. Kristýna Baumová, Mgr. Václav Sixta, Zuzana Vránová

Anotace:
Workshop je připraven jako dialog nad preventivními programy na školách:
- Co učitel potřebuje od lektora primární prevence?
- Co naopak lektoři potřebují od pedagogů?
- Jaký význam mohou mít aktivity, které na blocích probíhají?
- Co vaší třídě může přinést preventivní program?
Nejen na tyto otázky, ale i na ty, které do diskuse přinesou účastníci workshopu, chceme hledat
odpovědi.

Název workshopu:

Třídnické hodiny aneb „Kuchařka na prevenci“

Lektor:
Anotace:

Mgr. Daniel Dvořák, Mgr. Helena Fialová

Workshop se zaměřuje na vzdělávání pedagogů v oblasti všeobecné prevence rizikového chování.
Jedná se o souhrn osnov pro školní prevenci rizikového chování, který vychází z principu
komplexního vlivu sociálního prostředí a modelu KAB. Nezaměřuje se jen na předávání informací,
ale také na kvalitu postojů a změnu chování. Metodika programu pro pedagogy vychází
z Metodického manuálu Centra primární prevence Magdaléna. V Manuálu je uplatněno knowhow pro
práci s třídním kolektivem, které vychází z více než osmileté zkušenosti CPP v oblasti všeobecné
PPRCH a ze zkušeností z programu Unplugged (kurzu i metodiky). Absolventi tohoto vzdělávání jsou
připraveni samostatně pracovat s třídním kolektivem na prevenci rizikového chování formou 8 lekcí
(setkání) v průběhu školního roku. Jedna z lekcí bude na workshopu jako ukázka představena,
zaměřena bude na problematiku gamblingu, PC a mobilních telefonů:
- Víme, kdy se jedná o závislost?
- Jak se závislost na výherních automatech promítá do osobního života člověka?
- Je to v něčem podobné jako závislost na drogách?
- Co je to emoční závislost a známe důsledky patologického hráčství?
Konference je financována Středočeským krajem, odborem školství, mládeže a sportu.

PROSTOR PLUS, o.p.s.
Název workshopu:

Efektivní komunikace

Lektor:
Anotace:

Mgr. Barbora Kubelková

Celý lidský svět i kultura jsou založeny na komunikaci. Lidé o sobě navzájem hovoří, sdělují si
informace a většinou také chtějí slyšet reakce na své výkony. Ke sdělování a přijímání informací nám
slouží právě komunikace a efektivní poskytování zpětné vazby. Zpětnovazební informace si lidé
mohou předávat mnoha způsoby. Neverbálně, pomocí mimiky, gest a postojů nebo verbálně.
Workshop účastníkům ukáže způsoby efektivní komunikace, poskytne podněty pro konstruktivní
zpětnou vazbu a představí inspirativní techniky k udělování cílené zpětné vazby nejen ve školním
prostředí.

CESTA INTEGRACE, o. p. s.
Název workshopu:
Lektor:
Anotace:

Prevence úrazů aneb Zdravotní výchova v praxi primární
prevence
Mgr. Markéta Hubínková

Workshop přinese zkušenosti z programů primární prevence zaměřené jak na prevenci úrazů u dětí
a využívání ochranných pomůcek, tak i na zdravotní výchovu dětí v rámci programů – postupy při
běžných úrazech dětí, přivolání první pomoci, která čísla využít atd. Součástí workshopu budou i
techniky, které v rámci programů s dětmi realizujeme, a informace ze statistiky úrazovosti

dětí.
Název workshopu:

Práce s třídními pravidly

Lektor:
Anotace:

Mgr. Markéta Hubínková

Workshop je zaměřený na teoretické ukotvení potřebnosti pravidel ve třídě a na techniky, díky nimž
se dosáhne pozitivního efektu ve třídě. Funkční jsou pravidla tehdy, když děti chápou důvod a
podstatu pravidla. Účastníci workshopu se seznámí s tím, jak funkční pravidla vytvářet, nastavit ve
třídě a jak s nimi pracovat

Konference je financována Středočeským krajem, odborem školství, mládeže a sportu.

