
  

 

 

REGULAMIN SZKOLENIA 
Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież 

jako zadanie szkoły online 
 
 

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników jednodniowego szkolenia w 

formie zdalnej „Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież jako zadanie 

szkoły” do podejmowania profesjonalnych działań na rzecz profilaktyki uzależnień dla dzieci i 

młodzieży.  

 
 

§ 1. ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA, ADRESACI, TERMINY 

1. Szkolenie „Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież jako 

zadanie szkoły” będzie zawierać 4 bloki tematyczne:  

• Blok 1. Podstawy prawne działań z zakresu używania substancji psychoaktywnych 

podejmowanych w szkołach i przedstawienie wniosków z badań ogólnopolskich na temat skali 

używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, ze szczególnym uwzględnieniem 

województwa mazowieckiego.  

• Blok 2. Profilaktyka: cele profilaktyki, strategie profilaktyczne, przykłady pomocy dzieciom i 

młodzieży, przegląd ofert profilaktycznych, prezentacja Systemu Rekomendacji Programów 

Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, realizacja zadań z zakresu profilaktyki w 

czasie pandemii. 

• Blok 3. Rozwój zawodowy nauczycieli i pedagogów: działalność profilaktyczna jako ścieżka 

kształcenia zawodowego.  

• Blok 4. Nowe substancje, nowe zagrożenia dla dzieci i młodzieży.  

 

2. Jedno jednodniowe szkolenie realizowane w formie zdalnej będzie trwać 6 godzin dydaktycznych 

(1 godz. dydaktyczna=45 minut). Do czasu szkolenia nie są wliczane przerwy. 

3. Szkolenie kierowane jest do OSÓB PRACUJĄCYCH WYŁĄCZNIE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO z dziećmi i młodzieżą (np. nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni, 

kuratorzy, profilaktycy, socjoterapeuci). 

4. Terminy jednodniowych szkoleń: 14 września 2021 r., 15 września 2021 r., 21 września  2021 r., 22 
września  2021  r., 5 października 2021 r., 6 października 2021 r., 19 października  2021 r., 20 
października  2021 r. 

5. Każdy uczestnik szkolenia może zapisać się tylko na jeden termin szkolenia. 
 
 
§ 2. PRZEBIEG REKRUTACJI  

1. Rekrutację przeprowadza organizator szkolenia −  Fundacja ETOH. 

2. W ramach szkolenia zostanie utworzonych 8 grup szkoleniowych. 

3. Uczestniczką/uczestnikiem szkolenia może zostać wyłącznie osoba pracująca na terenie 

województwa mazowieckiego z dziećmi i młodzieżą (np. nauczyciel, pedagog szkolny, 

psycholog szkolny, socjoterapeuta, kurator, profilaktyk), która zgłosi chęć uczestnictwa w 



  

szkoleniu poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zgłoszenia na stronie internetowej 

rejestracja.etoh.edu.pl, zaakceptuje regulamin szkolenia, wyrazi dobrowolnie zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych i udostępnienie swojego wizerunku podczas trwania 

szkolenia oraz zostanie zakwalifikowana do uczestnictwa w drodze decyzji Fundacji ETOH.  

4. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w ramach poszczególnych grup szkoleniowych, a o 

zakwalifikowaniu się na szkolenie decydować będzie spełnienie przez osoby zgłaszające się 

kryteriów formalnych uczestnictwa określonych w § 2 pkt 3 regulaminu i kolejność zgłoszeń.  

5. Rekrutacja rozpocznie się z chwilą umieszczenia na stronie internetowej projektu 

rejestracja.etoh.edu.pl informacji o początku rekrutacji. Rekrutacja do poszczególnych grup 

szkoleniowych zostanie zamknięta z chwilą wyczerpania się miejsc w danej grupie 

(maksymalnie 30 miejsc). Po zakończeniu rekrutacji osoby zgłaszające się na szkolenie zostaną 

poinformowane przez Fundację ETOH za pośrednictwem poczty elektronicznej o 

zakwalifikowaniu się na szkolenie. 

6. Uczestniczka/uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu najpóźniej na 10 dni przed 

rozpoczęciem szkolenia.  

7. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić elektronicznie, przesyłając wiadomość na 

adres e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl, podając w temacie wiadomości „Profilaktyka 

używania substancji psychoaktywnych przez dzieci – rezygnacja”. 

8. Uczestniczka/uczestnik szkolenia może dokonać zmiany grupy szkoleniowej, o ile będą istniały 

wolne miejsca w innym terminie. Prośbę o dokonanie zmiany należy zgłosić elektronicznie, 

przesyłając wiadomość na adres e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl, podając w temacie 

wiadomości „Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych przez dzieci – prośba o 

zmianę”. 

9. Decyzje Fundacji ETOH w zakresie rekrutacji są ostateczne. 

 

§ 3. ORGANIZACJA SZKOLENIA: 

1. Każdy uczestnik jednodniowego szkolenia w formie zdalnej, najpóźniej na jeden dzień roboczy 

przed rozpoczęciem tego szkolenia, otrzyma link do szkolenia za pośrednictwem poczty 

elektronicznej.  

2. Każde jednodniowe szkolenie będzie prowadzone za pośrednictwem bezpłatnej platformy 

ZOOM. Aplikacja ZOOM będzie uruchomiona przynajmniej 15 minut przed każdym szkoleniem 

w celu umożliwienia uczestnikom zapoznanie się z narzędziem.  

3. Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma także za pośrednictwem poczty elektronicznej 

materiał szkoleniowy w postaci prezentacji multimedialnej i harmonogram szkolenia z 

informacją o godzinach trwania szkolenia w formie zdalnej oraz test wiedzy i ankietę 

ewaluacyjną. 

4. Dokonując zgłoszenia uczestnik szkolenia zobowiązuje się stawić się na szkolenie w 

wyznaczonym przez organizatora (Fundację ETOH) czasie, ujętym w harmonogramie szkolenia. 

5. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik wypełnia przesłane mu wcześniej przez organizatora 

szkolenia (Fundację ETOH) za pośrednictwem poczty elektronicznej test wiedzy i ankietę 

ewaluacyjną i odsyła je do organizatora szkolenia (Fundacji ETOH). 

 

 

 

http://www.rejestracja.etoh.edu.pl/
http://www.rejestracja.etoh.edu.pl/


  

§ 3. WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA:  

1. Obecność każdego uczestnika w 100% zajęć. 

2. Pozytywne zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę (test wyboru; 70% poprawnych 

odpowiedzi). 

3. Przesłanie wypełnionej anonimowej ankiety ewaluacyjnej do organizatora szkolenia (Fundacji 

ETOH). 

 

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE:  

1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany na własny koszt i we własnym zakresie zapewnić sobie 

niezbędny sprzęt, oprogramowanie oraz łącze internetowe pozwalające na uczestnictwo w 

szkoleniu, zgodnie z następującymi wymogami: 

• komputer stacjonarny lub laptop wyposażony w: mikrofon, głośniki lub słuchawki z 

mikrofonem i kamerę internetową;  

• monitor;  

• zainstalowana przeglądarka internetowa z obsługą HTML 5 oraz Web RTC – zalecane 

przeglądarki internetowe: Google Chrome w wersji 29 i wyższej; FireFox w wersji 45 lub 

wyższej; Opera w wersji 38 lub wyższej; Internet Explorer; 

• szerokopasmowy dostęp do sieci Internet w przypadku połączenia przez WiFi zalecane jest 

używanie sieci WiFi działających w paśmie 5 GHz w celu wyeliminowania mikro przerw, jakie 

mogą wystąpić podczas szkolenia przy zwykłym WiFi. 

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

1.  Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 11 sierpnia 2021 r. 

 
 


