Bc. Petra Popelková
Pracovnice Preventivních programů SPIRÁLA
Odborná lektorka Preventivních programů SPIRÁLA
Kontakt:
email: popelkova@prostorpro.cz
tel.: 495 262 202, 734 141 912
O mně
Vzdělání:


Gymnázium K. V. Raise v Hlinsku



Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, obor Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii (2013
– 2016) - Bc.



Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, obor Sociální pedagogika (2016 - dosud) - Mgr.

Další vzdělávání:


kurz Zdravotník zotavovacích akcí (Český červený kříž)



kurz Hlavní vedoucí tábora – akreditováno MŠMT č.j. 8208/2007-51/11 (Junák – svaz skautů a skautek ČR)



kurz Instruktor vzdělávacích akcí (Junák – svaz skautů a skautek ČR)



metodický seminář Hra (Prázdninová škola Lipnice)



kurz pro lektory programu Normální je nekouřit (SZÚ)



konference PPRCH 2012, 2013, 2014, 2015 (Adiktologie)



krajská konference Problematika šikany a kyberšikany ve školství 2013 (Královéhradecký kraj)



výcvik Rozvoj lektorských dovedností (Jules & Jim) - (2013 - 2014)

Praxe:


4 roky vedení dětského oddílu (dobrovolník)



instruktor zážitkové pedagogiky a lektor na kurzech pro vedoucí oddílů (dobrovolník)



marketing a koordinace seminářů pro pedagogy (Portál, s.r.o.)

Proč pracuji v Preventivních programech SPIRÁLA?
Už na gymnáziu jsem vnímala velké rezervy v oblasti preventivních programů, které pouze sdělovali fakta o
škodlivosti drog a nešla za hranici předání informací. Ze skautského prostředí si nesu spoustu zkušeností a

inspirace pro interaktivní formy práce s dětmi a mládeží a jsem ráda, že mohu tyto zkušenosti zužitkovat právě ve
SPIRÁLE.
Ještě něco o mně:
Baví mě práce s dětmi a mládeží, protože ji vnímám jako vzájemně obohacující - děti a mládež rozšiřují moje
obzory a nutí mě nad věcmi přemýšlet i z jiného úhlu pohledu. Ve volném čase se mou prioritou stala rodina, ale
ve zbytku času ráda chodím do divadla a do kina nebo ležím v knihách do školy. Snažím se být také stále skautsky
aktivní, zrovna nyní se podílím na skautském kurzu pro vedoucí oddílů Oslí můstek.

