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Stowarzyszenie Edukacyjne Gaude Familia oraz Międzynarodowa Fundacja „Wiedzieć Jak” mają
zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję pt.
„Dobry wybór – lepsza młodość”
czyli
Promocja amerykańskiego programu wychowania do abstynencji seksualnej
i profilaktyki zachowań ryzykownych
Prowadzący konferencję odpowiedzą na kilka kluczowych pytań nurtujących rodziców,
wychowawców i dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:
- jak zachęcić młodzież do prowadzenia odpowiedzialnego i zdrowego stylu życia?
- jak zredukować lub zupełnie wyeliminować zachorowalność młodzieży na choroby
przenoszone drogą płciową?
- jak przekonać młodzież do zachowania abstynencji seksualnej, alkoholowej i tytoniowej?
- jak skutecznie zniechęcić młodzież do sięgania po narkotyki?
- jak zaktywizować młodych ludzi do twórczej i systematycznej pracy nad sobą?
- jak zorganizować szkolne kluby młodzieżowe skupiające młodych abstynentów?
- jak zaadaptować wzorce amerykańskie na gruncie polskim?
Zdecydowanie warto wziąć udział w konferencji ze względu na:
- wieloletnie doświadczenie amerykańskich twórców programu poparte licznymi sukcesami,
- szereg bezcennych wskazówek i gotowych rozwiązań programowych proponowanych
w Polsce,
- możliwość analizy danych ewaluacyjnych oraz wyników licznych audytów prowadzonych
przez amerykańskie niezależne firmy audytowe
- możliwość skorzystania z pierwszych polskich doświadczeń wprowadzanego programu,
- możliwość uzyskania informacji jak pozyskiwać fundusze na realizację programu.
Organizatorzy konferencji zapewniają:
- spotkanie z twórczynią programu Gail Dignam
- spotkanie z amerykańskim specjalistą ds. ewaluacji programu
- spotkanie z organizatorami szkoleń dla nauczycieli i uczniów w Polsce
- profesjonalne tłumaczenie
- materiały konferencyjne zawierające plan wdrażania programu w szkole, gminie,
województwie
- możliwość dyskusji
- bar kawowy
- posiłek – jako opcja dla chętnych
Konferencja odbędzie się w Łodzi 21 listopada (sobota) w godz. 9.00-16.00
w sali konferencyjnej Hotelu Centrum, przy ul. Kilińskiego 59/63.
Koszt uczestnictwa wynosi 68 zł + 12 zł za posiłek (dla chętnych)
Rejestracja oraz więcej informacji na stronie www.gaudefamilia.pl
W imieniu Zarządu SE Gaude Familia
Tomasz Talaga
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