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oFERTA REAL|ZACJl SZKoLENlA

,,Standardy konstruowania i realizacji programów i projektów profilaktycznych

adresowanych do dzieci, młodzieży i rodziców "

1,. Odbiorcy: dyrektorzy placówek oświatowych, pedagodzy szkolni, szkolni koordynatorzy ds.

profilaktyki problemowej, wychowawcy/ nauczyciele-realizatorzy zajęc profilaktycznych,

człon kowie kom isji rozwiązywa n ia prob lemów al koholowych

2. Liczba osób: do ustalenia (grupa/grupy warsztatowe do 1-6 osób w grupie)

3. Czas trwania: 14 godzin dydaktycznych dla kazdej grupy ( 2 spotkania po 7 h).

4. Termin realizacji: do ustalenia

5. Miejsce realizacji :do ustalenia.

6. Prowadzący: Paweł Nowak- psycholog, specjalista w zakresie zarządzania projektami

profilaktycznymi w systemie edukacji i środowisku lokalnym, certyfikowany specjalista

uzależnień, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

posiadający 18-1etnie doświadczenie w przygotowywaniu, opracowywaniu, wdrażaniu i badaniu

programów i projektów profilaktycznych.

Metoda pracy: seminaryjno-warsztatowa

Tematyka zajęć:

. współczesne spojrzenie na rolę ifunkcje profilaktyki problemowej,

. profilaktyka masowa i celowana (kierowana do określonej grupy odbiorców),

r Nowoczesne modele skutecznej profilaktyki,

. zasady konstruowania programów profilaktycznych dla dzieci , młodzieży i dorosłych,

. Jak efektywnie realizować zajęcia profilaktyczne?

. Gminny i szkolny proBramu profilaktyki, a działania realizowane w praktyce,

. Ewaluacja działań profilaktycznych
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Sposób ewa!uacji: ankieta ewaluacyjna wypełniana przez uczestników szkolenia

Koszt ogółem: 2190 zl/grupa lub ż9O zł/os,

W cenę wliczono materiały i zaświadczenia dla uczestników. Koszt nie obejmuje ewentualnego

wynajmu sali , wyżywienia/przerw kawowych dla uczestników oraz dojazdu/noclegu trenera.

Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu będą mogli skorzystać także z superwizji własnej pracy

i/l u b recenzj i o p racowa nego a utorski ego p rojektu profi la ktycznego.
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