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Jedyna taka oferta w kraju- specjalnie na 17-!ecie Centrum ,,Progres"!
Szkolenie wraz z długim bezpłatnym wsparciem ekspertów!

oFERTA REAL|ZACJ l SZKoLEN lA

,,Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych w szkołach"
(Kurs umozliwiający zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej zapobieganiu i przeciwdziałaniu

uzależnieniom chemicznych i behawioralnym w szkołach )

1. Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych (wersja skrocona 6 godz. dydakt.)

2. Termin oraz miejsce szkolenia: do ustalenia (dojezdzamy w dowolne miejsce, w terminie

uzgodnionym z Zamawiającym).

3. Odbiorcy. dyrektozy placowek oświatowych, wychowawcy, koordynatozy ds. profilaktyki,

psycholodzy, pedagod zy, członkowie G KRPA, i n ne zai nteresowa ne osoby.

4. Liczebność grupy odbiorcow: do 20 osob.

5, Metoda pracy. seminaryjno-warsztatowa.

6. Koszt: 290 złlos. lub 1690 złlgrupa, Cena zawiera dydaktykę, materiały szkoleniowe i

zaświadczenia dla uczestników, sporządzenie sprawozdania zawierającego wyniki ewaluacji

szkolenia, dojazd trenera, konsultacje z ekspełtem po szkoleniu (aż do 30 dni po realizacji

szkolenia), Mozliwa jest rownieżrealizaila skróconej wersji szkolenia, realizowanej metodą

seminaryjno-wykładową (6 h dydakt.) w cenie 260 złlos.lub ,1390 zllgrupa.

7. Tematyka zajęć,,

. Mechanizm uzależnienia (uzależnienie fizyczne i psychiczne, podatność na

uzależnienia, jak dochodzi do uzależnienia)

. sygnały ostzegawcze uzależnienia (sygnały mogące świadczyć o ryzyku rozwoju

uzależnienia u dzieci, młodziezy i dorosłych -specyficzne i niespecyficzne)

. uzależnienia chemiczne i behawioralne (podział uzależnien na chemiczne i

behawioralne, podobieństwa i roznice pomiędzy uzaleznieniami od substancji i od

czynności, epidemiologia uzależnień wśrod młodzieży i dorosłych)
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. czynniki chroniące i czynniki ryzyka (czynniki ryzyka uzależnien chemicznych i

behawioral nych, proby redukowan ia czynn ikow ryzyka w działan iach profilaktycznych,

czynniki chroniące i ich zastosowanie w profilaktyce),

. sposoby rozpoznawania uzaleznienia i mozliwości pomocy osobie nadużywającej

substancji psychoaktywnych (objawy uzależnień, możliwości i sposoby pomocy osobie

naduzywającej substancji psychoaktywnych, wykonującej określone czynności w sposób

nadmiarowy (niebezpieczny)

o Profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca- omówienie pojęc, krotka intenłencja

profilaktyczna w szkole.

Prowadzący: Paweł Nowak- psycholog, specjalista w zakresie zarządzania

projektami profilaktycznymi w systemie edukacji i środowisku lokalnym, ceńyfikowany

specjalista uzależnien, ceńyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie, posiadający 20-1etnie doświadczenie w przygotowywaniu,

opracowywaniu, wdrażaniu i badaniu programow i projektów profilaktycznych.
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