P-centrum, CPPT, o.p.s.
Plachého 6, 301 00 Plzeň
e-mail: prevence@cppt.cz
mob.: 731 183 394
www.cppt.cz; www.kotva.cppt.cz

Aktuálně nabízíme školám:
- Realizaci programu všeobecné prevence distanční formou. Bližší informace o programu naleznete
v přiloženém průvodci. U nově spolupracujících škol doporučujeme pro on-line program témata
nelátková závislost, legálních a nelegální látky, komunikace a emoce.
- Asistenci při vedení on-line třídnické hodiny. Jejím prostřednictvím můžeme společně zmapovat, jak
se nyní, po přerušení prezenční výuky, proměnily vztahy mezi žáky ve třídě. Takovýto prostor poskytne
učiteli i žákům mimo jiné příležitost k revizi třídních vztahově komunikačních pravidel, ke zmapování
jejich využití a případně úpravy pro komunikaci ve virtuálním prostředí.
- Metodickou podpora pro přípravu on-line třídnické hodiny. Spojíme se s učitelem
telefonicky/videohovorem, probereme jeho potřeby a představu o tom, co chce s žáky dělat
a vybavíme ho postupem, jak hodinu vést.
- Vytvořit na míru vzdělávání pro školu formou webináře na téma z oblasti prevence rizikového
chování, budování bezpečného klimatu – adaptace žáků na návrat do škol.
- Virtuální prostor OTEVŘENÉ SBOROVNY – on-line intervizní skupiny, kde je možné s našimi lektory
i dalšími kolegy pedagogy a čerpat inspiraci pro práci nejen na bezpečném klimatu třídy. V případě
zájmu o využití intervize se na nás obraťte.
- Facebookovou skupinu P-centrum, CPPT, o. p. s., Plzeň, ve které sdílíme aktuální informace o
dění v P-centru a v oblasti prevence, podněty a inspiraci pro práci se třídami i své vzdělávání.
- Poslední možnost přihlásit se do 9. běhu akreditovaného specializačního studia pro školní metodiky
prevence, který zahájíme 12. 2. 2021. Více informací na www.kotva.cppt.cz.
- Zprostředkování poradenství pro děti, mladé lidi do 21 let a jejich blízké, kteří se nacházejí v tíživé
životní situaci, mají obtíže ve vztazích, s užíváním návykových látek aj. Kontakt: Adiktologické
a preventivní ambulance „-21“, objednávky možné mailem: 21ambulance@cppt.cz či telefonicky:
602 686 893. Služba je poskytována zdarma, distanční formou i formou osobních konzultací.

Pro více informací o aktuálních službách se obracejte na prevence@cppt.cz nebo mobil 731 183 394.

