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STOP dla dopalaczy w szkołach 
 

KURSY DOSKONAL ĄCE 
 

Nazwa kursu: STOP Dopalaczom - prawne, społeczne i medyczne aspe kty narkomanii  
(szkolenie podstawowe dla Rad Pedagogicznych) 

Cel kursu: 

Celem szkolenia jest umiejętność rozpoznawania zagrożeń i konsekwencji związanych z zażywaniem 
środków psychoaktywnych – dopalaczy oraz sposób postępowania nauczyciela w sytuacji pojawienia się 
narkotyków w szkole. 
Szkolenie dla Rad Pedagogicznych 

Zakres  
tematyczny: 

• algorytm postępowania nauczyciela w sytuacji pojawienia się narkotyków w szkole, 
• nabycie umiejętności rozpoznawania dziecka będącego pod wpływem środków psychoaktywnych 

oraz przeprowadzenie testów na obecność narkotyków w organizmie, 
• prezentacja typowych środków psychoaktywnych i sposobów ich zażywania, 
• inne uzależnienia behawioralne (Internet, fonoholizm, itp.). 

Ilość godzin 4 godz. 

Trener - ekspert:  Roman Szeląg - Ekspert ds. Prewencji Kryminalnej, Podinspektor w stanie spoczynku  

Termin i miejsce 
kursu: Uzgodniony indywidualnie z placówką oświatową 

Cena kursu: 700,00 zł. - grupa do 20 os., 900,00 zł . - grupa 21-30 os., 1100,00 zł. - grupa powy żej 31 os. 

 

Nazwa kursu: STOP Dopalaczom - prawne, społeczne i medyczne aspe kty narkomanii  
(szkolenie rozszerzone)  

Cel kursu: 

Celem szkolenia jest umiejętność rozpoznawania zagrożeń i konsekwencji związanych z zażywaniem 
środków psychoaktywnych – dopalaczy oraz sposób postępowania nauczyciela w sytuacji pojawienia się 
narkotyków w szkole, możliwości szkoły w profilaktyce narkomanii. 
Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, pedagogów s zkolnych, psychologów osób zajmuj ących 
się profilaktyk ą w szkole. 

Zakres  
tematyczny: 

• algorytm postępowania nauczyciela w sytuacji pojawienia się narkotyków w szkole, 
• nabycie umiejętności rozpoznawania dziecka będącego pod wpływem środków psychoaktywnych 

oraz przeprowadzenie testów na obecność narkotyków w organizmie, 
• prezentacja typowych środków psychoaktywnych i sposobów ich zażywania, 
• inne uzależnienia behawioralne (Internet, fonoholizm, itp.) 
• Rola i możliwości szkoły w profilaktyce narkomanii, 
• Propozycje wariantów i tworzenia zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z młodzieżą, 
• Obalenie nieprawdziwych informacji na temat „dopalaczy” i innych substancji odurzających, 
• Wskazanie i omówienie alternatywy do zażywania substancji psychoaktywnych - promocja zdrowia. 

Ilość godzin 10 godz. 

Termin kursu: 23 i 28 września 2015 r. godz. 16:00 - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu – ul. Skalmierzycka 
2a 

Trener - ekspert:  Roman Szeląg - Ekspert ds. Prewencji Kryminalnej, Podinspektor w stanie spoczynku  
Tomasz Przepiórkowski - Trener w zakresie profilaktyki, terapeuta pracy nad zmianą 

Cena kursu: 120,00 zł. / osoba   
 

Ilość miejsc ograniczona 


