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Czy: 

· pracujesz bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą? 

· chcesz lepiej rozumieć podstawowe zasady ochrony dzieci? 

· chcesz zrozumieć na czym polega seksualne wykorzystywanie dzieci w sieci i poza 
nią? 

· chcesz lepiej zrozumieć ryzykowne zachowania dzieci? 

· chcesz wiedzieć co możesz zrobić, aby pomóc w zapewnieniu dzieciom 

bezpieczeństwa w sieci i poza nią?  

 

Szkolenie ICPN na temat ochrony dzieci (szkolenie 

przygotowujące do szkolenia innych)  

Szkolenie CEOP na temat ochrony dzieci wyposaży osoby pracujące bezpośrednio z 

dziećmi i młodzieżą w wiedzę, która pomoże im: 

 Zrozumieć kontekst seksualnego wykorzystywania dzieci w Europie, w sieci i 

poza nią 

 Opracować plan 45-minutowej lekcji skierowanej do dzieci, młodzieży oraz 
rodziców, przy wsparciu zasobów edukacyjnych CEOP 

 Podnieść świadomość współpracowników  

 Umożliwić dzieciom i młodzieży dbanie o swoje bezpieczeństwo  

 

Niniejsze szkolenie, prowadzone przez specjalistów do spraw ochrony dzieci z CEOP 
oraz miejscowych ekspertów w tej dziedzinie, pomyślane jest tak, by było 

praktycznym kursem dającym Państwu zarówno podstawową wiedzę jak i 
dostęp do zasobów, które będziecie mogli wykorzystać w swojej własnej pracy 

edukacyjnej.  

 

Kto może wziąć udział w szkoleniu?  

 Każdy, kto pracuje bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą, szczególnie, ale nie 

wyłącznie, nauczyciele, pracownicy organizacji społecznych i pozarządowych 
działających na rzecz dzieci, pracownicy socjalni, rządowi specjaliści do spraw 

edukacji 

 Szkolenie może być szczególnie przydatne dla nauczycieli jęz. angielskiego, 

którzy mogą wykorzystać plan lekcji jako element programu nauki jęz. 
angielskiego 

 

Szczegóły 

 Aby zapisać się na szkolenie lub w razie jakichkolwiek pytań, proszę pisać na 
adres email  

       ICPN@nca-ceop.gsi.gov.uk 

 Jest to szkolenie dwudniowe i po jego ukończeniu będziecie Państwo mogli 

rozpowszechniać materiały edukacyjne CEOP wśród dzieci i młodzieży z którymi 
pracujecie 

 Udział w szkoleniu jest bezpłatny 
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Szkolenie na temat ochrony dzieci  
 

Zawartość kursu 
 

Dzień pierwszy 

 Wprowadzenie  

 Inauguracja Międzynarodowego Certyfikatu na Rzecz Ochrony Dzieci 

(International Child Protection Certificate - ICPC) 

 Rozwój dziecka i definicje krzywdzenia dziecka 

 Kontekst: dorastanie w sieci 

 Zagrożenia, jakie stwarzają przestępcy w sieci  

 

Dzień drugi 

 Najważniejsze zagrożenia związane z korzystaniem przez dzieci z nowoczesnych 

technologii 

 Ujawnianie i zgłaszanie 

 Wprowadzenie do rozpowszechniania materiałów edukacyjnych 

 Najlepsze praktyki dotyczące prowadzenia szkoleń ICPN 

 

Informacja dla kandydatów 

Od uczestników wymagane będzie okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz 

opinii od przełożonego potwierdzającej, że spełniają wymienione wyżej kryteria.  
Formularz takiej opinii zostanie przesłany uczestnikom po złożeniu zgłoszenia.  

Kandydaci nie będą mogli uczestniczyć w szkoleniu bez takiej opinii. 

 

Liczba miejsc jest ograniczona, zachęcamy więc do jak najszybszego 

dokonywania rezerwacji.  W celu rezerwacji miejsca, prosimy o kontakt na 
adres ICPN@nca-ceop.gsi.gov.uk z podaniem imienia i nazwiska, 

stanowiska pracy oraz adresu e-mail. 

 

 

Szkolenie finansowane jest przez VISA Europe 
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