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Budowanie skutecznych strategii oddziaływań profilaktycznych wobec dzieci 

i młodzieży w szkole 

INFORMACJA 

OGÓLNA  

Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr pracujących z dziećmi i 
młodzieżą zagrożoną problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych m. in. w zakresie tworzenia 
skutecznych strategii oddziaływań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży, programów profilaktycznych 
oraz pomocy specjalistycznej z uwzględnieniem roli szkoły. 

GRUPA DOCELOWA 
Osoby pracujące z młodzieżą, w szczególności kadry systemu oświaty, psycholodzy, wychowawcy, 

przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

LICZBA MIEJSC do 20 osób 

INFORMACJE 

ORGANIZACYJNE: 

 

Cykl czterech spotkań szkoleniowych łącznie w wymiarze 28 godzin dydaktycznych (2 moduły, po 2 dni 
szkoleniowe) realizowany w trybie stacjonarnym,  w Parku Przemysłowo-Technologiczny Ekoenergia ul. 

Żeliwna 38 Katowice. 
Podczas szkolenia bezpłatnie zapewniamy Państwu usługę dydaktyczną oraz wyżywienie. Organizator nie 

pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia. 

Termin szkolenia: 

I moduł: 20.11.2019 r. - sala C,      
                21.11.2019 r. - sala  A, 
II moduł: 27 - 28.11.2019 r. - sala nr 2 

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00 

PROGRAM: 

Zakres merytoryczny szkolenia: 

I. Przyczyny i znaczenie ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży:  
- Motywy zachowań ryzykownych,  
- Czynniki ryzyka i czynniki chroniące. 
II. Kryteria doboru oddziaływań profilaktycznych: 
- Stopnie zagrożenia,  
- Poziomy profilaktyki, 
- Skuteczne strategie profilaktyczne i przykłady ich zastosowania.   
III. Rola dorosłych w kształtowaniu dzieci i młodzieży: 
- Rodzice i nauczyciele jako wzorce zachowań ryzykownych,  
- Programy dla rodziców i wychowawców młodszych dzieci,  
- Programy rówieśnicze.  
IV. Skuteczność programów profilaktycznych:  
- Próby oceny skuteczności, 
- Przyczyny niedostatecznej skuteczności programów, 
- Warunki efektywności szkolnej profilaktyki. 
V. Standaryzacja, selekcja i rekomendowanie programów profilaktycznych: 
-  System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia publicznego, 
- Standardy jakości programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych. 

TRENER: 

Dorota Czerkies - pedagog specjalny, socjoterapeuta, mediator sądowy i pozasądowy, terapeuta 

pedagogiczny, terapeuta ds. uzależnień, obecnie w trakcie 3 stopniowego kursu dotyczącego interwencji 

kryzysowej oraz przemocy. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako trener i szkoleniowiec współpracujący  

z licznymi ośrodkami szkoleniowymi w całej Polsce oraz  współpracująca na zasadzie porozumienia ze 

Śląskim Inspektoratem Służby Więziennej w Katowicach, prowadzi szkolenia z mediacji dla wychowawców  

oraz mediacje z osadzonymi w całym województwie śląskim, wykładowca na studiach podyplomowych oraz 

w szkołach policealnych i pomaturalnych. Zainteresowania naukowe: pedagogika, psychologia, 

socjoterapia, mediacje, profilaktyka, uzależnienia. 
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DODATKOWE 

INFORMACJE: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie 

tel.: 32/ 730 68 62 

tel. kom.: 692 005 708 

e-mail: opa@rops-katowice.pl   

mailto:opa@rops-katowice.pl

