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PROGRAM SZKOLENIA 

dla realizatorów programu profilaktycznego IMPACT 

16-17 listopada 2017 

Faktyczny Dom Kultury, ul. K.I. Gałczyńskiego 12 

Cele szkolenia: 

- przygotowanie nauczycieli do poprowadzenia zajęć dla młodzieży z zakresu profilaktyki 

cyberprzemocy w ramach realizacji programu IMPACT 

- poszerzenie wiedzy uczestników na temat: zjawiska cyberprzemocy, kompetencji psychologicznych 

wspierających pozytywne zachowania w sieci, prywatności i bezpieczeństwa w internecie oraz 

pozytywnych możliwości wykorzystania internetu 

- upowszechnienie programu profilaktycznego IMPACT 

 

Program szkolenia: 

Dzień I – 16 listopada 

Wprowadzenie teoretyczne 

9.30 – 10.30 Przywitanie uczestników i zaprezentowanie założeń i struktury programu, 

sprawy organizacyjne i formalne – Szymon Wójcik i Iwona Leszczyńska 

(FDDS), Jan Latkowski (FP) 

10.30 - 10.45 Przerwa kawowa 

10.45 – 12.30 O zjawisku agresji elektronicznej – ofiara, świadek i sprawca – Łukasz 

Wojtasik (FDDS) 

12.30-13.45 Kompetencje psychologiczne wspierające pozytywne zachowania w 

internecie – prof. Anna Szuster (UW) 

13.45 – 14. 45 Przerwa obiadowa 

14.45 – 15.45 Prywatność i bezpieczeństwo w sieci – Szymon Wójcik (FDDS) 

15.45 – 16.45 Pozytywne wykorzystanie możliwości internetu – Maciej Kępka (FDDS) 

16.45 – 17.15 Ewentualne pytania do organizatorów – Szymon Wójcik, Iwona 

Leszczyńska (FDDS) 

 

Dzień II – 17 listopada 

Omówienie lekcji 

9.00 – 10.15 Prywatność i bezpieczeństwo w sieci (lekcja 2) – Marcin Kowalski (FDDS) 

10.15 – 10.30 Przerwa kawowa 

10.30 – 12.15 Kompetencje psychologiczne wspierające pozytywne zachowania w 

internecie (lekcje: 3-6) – dr Julia Barlińska (UW) 

12.15 – 13.30 Wprowadzenie (lekcja 1), O zjawisku agresji elektronicznej – ofiara, 

świadek i sprawca (lekcje: 7-9) – dr Piotr Plichta (IMP) 

13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa 

14.30 – 15.15 Pozytywne wykorzystanie możliwości internetu (lekcja 10) – dr Piotr Plichta 
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(IMP) 

15.15 – 16.00 Omówienie spraw organizacyjnych związanych z realizacją programu, 

odpowiedzi na pytania realizatorów – Szymon Wójcik, Iwona Leszczyńska 

(FDDS) 

 

 

Dzień III 

Spotkanie online - webinarium 

Realizatorzy po zapoznaniu się z podręcznikiem, scenariuszami oraz innymi materiałami 

dodatkowymi, po przeprowadzeniu pierwszych lekcji, będą mieli okazję zadać dodatkowe pytania 

dotyczące materiałów oraz realizacji programu. 


