Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice, tel. 466 536 530
E-mail:info@ccvpardubice.cz Web:http://www.ccvpardubice.cz IČO 750 61 074

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci č. 1701301 Problematika návykových látek ve školním prostředí ,
která je doporučena pro učitele ZŠ, SŠ,VOŠ, vychovatele škol a ŠZ, výchovné poradce, metodiky prevence, speciální pedagogy, psychology.

17 Prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradenství
1701301

Problematika návykových látek ve školním prostředí

Doporučeno pro:

učitele ZŠ, SŠ,VOŠ, vychovatele škol a ŠZ, výchovné poradce, metodiky prevence, speciální pedagogy,
psychology

Termín konání:

15.října 2019 od 09:00

Rozsah:

8 hodin

Místo konání:

Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11

Spojení:
Lektor:

Mgr. Kateřina Kábelová,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

1.Vymezení pojmů, podstata závislostního chování, projevy závislostního chování,
druhy NL a jejich účinek
2.Role školy při řešení problémů s užíváním NL s přesahem do role metodika prevence
3.Možné způsoby řešení, legislativní rámec
Cíl: Zprostředkovat pedagogům základní orientací v problematice NL a znalostí, jak
se v situaci, kdy jemu svěřený žák je pod vlivem návykové látky, zachovat a jak
postupovat.
(4 hodiny) Vymezení pojmů, podstata závislostního chování, projevy závislostního
chování, druhy NL a jejich účinek – vymezení základních pojmů: droga, užití,
zneužití, akutní intoxikace, závislost, základní dělení drog, možnosti testování na
přítomnost NL v těle, etické a právní faktory při testování, důvody užívání drog,
formy léčby a možnosti pomoci
(2 hodiny) Role školy při řešení problémů s užíváním NL s přesahem do role metodika
prevence - Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování.
(2 hodiny) Možné způsoby řešení, legislativní rámec - hodnocení situací, kdy žáci
přicházejí do styku s návykovými látkami.
Účastníci získají orientaci v tom, co žáci v jakém věku mohou či nemohou, co je
hodnoceno jako přestupek a kdy se již dopouštějí trestného činu a jaké dopady to
pro ně může mít. Ujasní si kompetence a možnosti školy v oblasti prevence
rizikového chování.

Akreditace:
Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

V případě zájmu o uvedenou akci vyplňte, prosím níže přiloženou přihlášku a zašlete ji obratem na e-mailovou adresu nejpozději do
uzávěrky přihlášek.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
1701301 Problematika návykových látek ve školním prostředí
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození:
Kontakt na přihlášeného účastníka:
Název, adresa školy, šk. zařízení:
IČO:
Telefon, e-mail školy:
Platba: v hotovosti / na fakturu
Přihlašovat se můžete odesláním této vyplněné přihlášky e-mailem nebo přímo na stránkách www.ccvpardubice.cz, kde najdete uvedenou
akci v databázi školení pod odkazem "17 Prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradenství"
Počet míst na semináři je omezen kapacitou učebny, v případě překročení kapacity rozhoduje o zařazení mezi účastníky datum přijetí
přihlášky.
Seminář proběhne v případě naplněné potřebné kapacity k uskutečnění semináře.
Při neúčasti nebo zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit účastnický poplatek.
Vyplněním přihlášky souhlasím se zavedením do evidence účastníků vzdělávacích akcí (podle zák. č. 101/2000 Sb.).

..................................................
Razítko a podpis ředitele

