REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI MIASTA TORUNIA
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W nawiązaniu do Inauguracyjnej Konferencji Lokalnej, która odbyła się 7 listopada 2016 roku
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W TORUNIU
– KOORDYNATOR PROGRAMU FALOCHRON DLA MŁODZIEŻY TORUNIA
WE WSPÓŁPRACY
Z TORUŃSKIM OŚRODKIEM DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
ZAPRASZA
SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA ORAZ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
PROWADZONE PRZEZ GMINĘ MIASTA TORUŃ
DO UDZIAŁU W PROGRAMIE
FALOCHRON
DLA MŁODZIEŻY TORUNIA
- PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH

1.Charakterystyka programu – informacja przypominająca założenia projektu (w załączeniu)

2.Harmonogram działań:


do dn. 21.02.2017 r. zgłoszenia do programu



do dn. 28.02.2017 r. kwalifikacja zgłoszonych szkół



1.03.2017 r. powiadomienie szkół o kwalifikacji oraz o terminie i miejscu spotkania organizacyjnego
(koordynator programu powiadomi zakwalifikowane szkoły telefonicznie oraz przesyłając informację na
adresy mailowe podane w zgłoszeniu – szkoły i liderów)



7.03.2017 r. spotkanie organizacyjne zespołu instruktorów programu (PPP i TODMiDN) ze szkolnymi liderami
programu



marzec – kwiecień 2017 r. – szkolenia szkolnych liderów programów / rad pedagogicznych - szkolenia
zawierają moduły: Falochron – krok po kroku, Nastolatek – rozwój psychiczny, emocjonalny i społeczny,
Nastolatek z trudnościami, Diagnoza sytuacji szkolnej (mocne strony, obszary wymagające wsparcia, czynniki
ryzyka, czynniki chroniące), Profilaktyka pozytywna, Więź jako wartość



maj 2017 r. – diagnoza środowisk szkolnych w zakresie potrzeb dot. profilaktyki zachowań ryzykownych



czerwiec 2017 r. – tworzenie projektów szkolnych Falochronów (planowanie realizacji celów określonych
w wyniku diagnozy potrzeb)



czerwiec - wrzesień 2017 r. - przyjęcie do realizacji projektów szkolnych Falochronów



wrzesień 2017 r. – maj 2018 r. realizacja szkolnych Falochronów



czerwiec 2018 r. – ewaluacja programu

W realizacji programu Falochron, podczas wszystkich etapów wdrażania go, szkołom towarzyszyć będzie koordynator
programu Falochron w Toruniu – Joanna Duszyńska dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Toruniu oraz
instruktorzy programu – Małgorzata Kutyła i Agnieszka Reszkowska – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego
i Doskonalenia Nauczycieli.

3.Kwalifikacja do programu:


do dn.21.02.2017 r. - złożenie przez zainteresowane szkoły deklaracji - ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROGRAMIE
FALOCHRON na załączonym formularzu do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Toruniu (zgłoszenie
należy złożyć w sekretariacie PPP Toruń lub skrytce PPP w WE w wersji papierowej, opieczętowane
i podpisane przez dyrektora szkoły)



do dn.28.02.2017 r. - kwalifikacja zgłoszonych szkół (liczba szkół w projekcie jest ograniczona, kwalifikacji do
I edycji programu dokona zespół instruktorów programu w uzgodnieniu z organem prowadzącym)



1.03.2017 r. - powiadomienie szkół o zakwalifikowaniu do projektu.
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