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GRATIS KURS E-LEARNINGOWY
PRZYSTĘPUJĄC DO KAMPANII

 

2020 r., 

PRZY ZAKUPIE PEŁNEGO PAKIETU 
OTRZYMUJĄ PAŃSTWO BEZPŁATNY KURS 

„Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. 
Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z Internetu.”

dla 2* osób w ramach Akademii Profesionalnego Nauczyciela. 
* dla 1 osoby w przypadku zamówienia połowy pakietu

HARMONOGRAM:

 � START kursu 3 kwietnia 2020 r.

 � TEST końcowy 19 czerwca 2020 r.

 � wysyłka certyfikatów ukończenia 
kursu razem z certyfikatami dla 
samorządów i nagrodami dla lau-
reatów (do końca sierpnia 2020 r.)

CELE KURSU
 � zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat uzależ-

nienia od Internetu i urządzeń mobilnych
 � edukacja w zakresie cyberkontroli jako jednej 

z dróg profilaktyki zagrożeń związanych z prze-
bywaniem w Internecie

 � zaznajomienie się z pojęciem cyberprzemocy 
i sposobami jej efektywnego przeciwdziałania

 � zapoznanie się z rolą e-komunikacji w Internecie 
oraz jej wpływowi na funkcjonowanie młodych 
ludzi

 � nabycie umiejętności odpowiedzialnego i kon-
struktywnego uczestnictwa w Internecie

 � zdobycie narzędzi (prezentacje, audycje eduka-
cyjne, ankiety itp.) oraz wiedzy do przeprowa-
dzenia ciekawych zajęć na temat uzależnienia 
od Internetu, cyberprzemocy, bezpieczeństwa 
w sieci wśród dzieci i młodzieży,

 � poznanie metod wspierających czynniki pozy-
tywne chroniące młodzież przed cyberprzemocą 
i uzależnieniem w Internecie

ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KURSU I POBRAĆ ZA 
DARMO JEGO I MODUŁ, ZAPRASZAMY NA STRONĘ:

akademianauczyciela.pl
Informacje o kursie znajdują się w zakładce DOSTĘPNE KURSY.

AUTOR KURSU: MARIUSZ NOWICKI

psycholog, pedagog, absolwent UAM w Poznaniu. Posiada duże doświadczenie 

w pracy z dziećmi i młodzieżą, pracował z dziećmi w wieku przedszkolnym, 

z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych, także z dziećmi przebywającymi 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej i ich rodzinami. Pracuje z dorosłymi jako 

psycholog i trener, prowadząc grupy edukacyjne i grupy wsparcia, również dla 

opiekunów osób niepełnosprawnych. Jest autorem materiałów profilaktycznych 

przygotowanych w ramach kampanii „Przemoc boli” oraz „Narkotyki? To mnie nie 

kręci! skierowanej do młodzieży.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZNAJDĄ PAŃSTWO W PRZESYŁCE Z MATERIAŁAMI ZTU ORAZ NA STRONIE 17.


