Kontakt w sprawie oferty:

Oferta szkolenia na zamówienie

szkolenia@fdds.pl

Nie przegraj.
Jak prowadzić zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
w wieku 12-18 lat nt. ryzykownych zachowań seksualnych.

Istnieje możliwość modyfikacji
szkolenia do realizacji online
z wykorzystaniem platformy
Zoom lub ClickMeeting.

1-dniowe szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi
w wieku 12-18 lat z zakresu wybranych zachowań ryzykownych on- i off-line. Podczas
szkolenia prezentowane są narzędzia dotyczące edukacji na temat sekstingu, sponsoringu,
wczesnej inicjacji seksualnej lub niechcianych kontaktów seksualnych, wchodzenia
w związki oparte na psychomanipulacji.

Adresaci:
pedagodzy, psycholodzy, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, nauczyciele,
edukatorzy i inni profesjonaliści pracujący z młodzieżą, którzy prowadzą lub zamierzają
prowadzić zajęcia profilaktyczne z dziećmi w wieku 12-18 lat na temat podejmowania
zachowań ryzykownych.

Cel szkolenia:
uwrażliwienie uczestników na problemy i zagrożenia wobec dzieci i młodzieży w wieku
12-18 lat oraz problematykę ryzykownych zachowań, a także przygotowanie do realizacji
zajęć profilaktycznych w tej grupie wiekowej.

Korzyści dla uczestników:
 znają problematykę ryzykownych zachowań podejmowanych przez dzieci w wieku
12-18 lat;
 są wrażliwsi na ryzykowne zachowania i stojące za nimi motywacje;
 wiedzą jak wspierać/budować czynniki chroniące dzieci przed podejmowaniem
zachowań ryzykownych;
 wiedzą jak zorganizować i przeprowadzić zajęcia profilaktyczne dotyczące sekstingu,
sponsoringu, wczesnej inicjacji seksualnej lub niechcianych kontaktów seksualnych
oraz wchodzenia w związki oparte na psychomanipulacji, które mogą doprowadzić do
handlu dziećmi i wykorzystania;
 wiedzą gdzie i jak szukać pomocnych narzędzi do realizacji zajęć i jak z nich korzystać.

Zawartość merytoryczna szkolenia:







zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży – problem i skala zjawiska;
motywy podejmowania zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież;;
czynniki ryzyka i czynniki chroniące przed podejmowaniem zachowań ryzykownych;
zasady i metody organizacji zajęć profilaktycznych z młodzieżą;
prezentacja proponowanych narzędzi edukacyjnych (scenariuszy zajęć);
trudne sytuacje w prowadzeniu zajęć.

Cena:
3 700zł netto* + 23% VAT.
*w przypadku szkolenia poza Warszawą doliczyć należy koszty związane z podróżą trenera
Pełna oferta szkoleń
na zamówienie:
www.edukacja.fdds.pl

