Súkromné centrum pedagogicko – psychologického
poradenstva a prevencie
Medická 2, 040 11 K o š i c e
zaradené do siete škôl na základe rozhodnutia MŠ SR č. CD – 2005-17015/23666-2:096 zo dňa 22.9.2005

Účastníkom ukončenia
akreditovaného vzdelávania
Vec: Pozvánka na ukončenie akreditového vzdelávania
Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na záverečnú skúšku kontinuálneho
vzdelávania s názvom:

»Podpora duševného zdravia v školskom prostredí«
Program kontinuálneho vzdelávania akreditovalo Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky a poskytovateľom programu je Súkromné centrum
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Medická 2, 040 11 Košice.
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné v celkovom rozsahu 40 hodín
Číslo rozhodnutia o akreditácii: 588/2011- KV
Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu je: 10
Doba platnosti akreditácie je: do 31.decembra 2016
Záverečná skúška sa uskutoční dňa:

27.09.2016 so začiatkom o 9,00 hod.
18.10.2016 so začiatkom o 9,00 hod.
15.11.2016 so začiatkom o 9,00 hod.
13.12.2016 so začiatkom o 9,00 hod.
29.12.2016 so začiatkom o 9,00 hod.
v priestoroch SCPPPaP, Medická 2, 040 11 Košice.
Ukončenie vzdelávania sa uskutoční formou overenia profesijných kompetencií pred skúšobnou

komisiou a to prezentáciou záverečnej práce.
K záverečnej skúške je potrebné doložiť výstup z dištančnej formy vzdelávania, ktorým je
spracovanie prípadu(kazuistiky) zo školskej praxe na vybranú tému z obsahu vzdelávania.
Návrhy tém na spracovanie kazuistiky (prípadu zo školskej praxe):
Agresívny žiak
Žiak experimentujúci s legálnymi alebo nelegálnymi drogami
Obeť šikanovania
Záškolák
Utiahnutý žiak
Žiak s poruchami správania
tel. č.: 055/6435577
0903629359

fax: 055/ 6250007

e-mail: prevcentrum@prevcentrum.sk

IČO: 45007268
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Problémový rodič
... a ďalšie témy podľa výberu účastníkov
Okruhy tém k záverečnej práci:
Verbálna a neverbálna komunikácia
Riešenie konfliktov
Kľúčové kompetencie osobnosti
Zdravie, duševné zdravie a kvalita života osobnosti
Stres a jeho zvládanie
Rizikové správanie a jeho zvládanie v školskom prostredí
Látkové a nelátkové závislosti
Prevencia a eliminácia šikanovania v školskom prostredí
... a ďalšie témy podľa výberu účastníkov
Na záverečnej skúške je potrebné odovzdať na elektronickom nosiči /CD/ prezentáciu záverečnej
práce / minimálne 10 slidov okrem úvodu, záveru a použitej literatúry/, krátku anotáciu záverečnej
práce / 3-4 vety/ a kazuistiku /1-2 strany vo worde/. Materiály nie je potrebné odvzdať v tlačenej
podobe.

Poplatok spojený s administratívnymi nákladmi je 25 € /prosíme uhradiť pri prezentácii/.
V prípade Vášho záujmu nás
prevcentrum@prevcentrum.sk.

kontaktujte

telefonicky,

príp.

mailom

na

Vybavuje: Mgr.Šimková
S pozdravom
PhDr. Angelika Prevozňáková v.r.
riaditeľka SCPPPaP
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