KONTO DLA SZKOŁY
JUŻ OD 500 ZŁ ROCZNIE
NOWY CYKL W JĘZYKU
UKRAIŃSKIM

PONAD 100 PREMIER ROCZNIE

FILMY I ANIMACJE

NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

ROK SZKOLNY 2022/2023

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
PROFILAKTYKA.TV – powstała jako pomoc do jeszcze ciekawszego i atrakcyjniejszego
prowadzenia zajęć z zakresu promocji zdrowia oraz realizacji zarówno naszych projektów
edukacyjno-profilaktycznych, jaki i lokalnych i szkolnych programów profilaktycznych.
Wszystkie materiały zostały nagrane specjalnie dla nas i nie są dostępne nigdzie indziej
w Internecie.
Uruchamiając kanał profilaktyka.tv wyszliśmy z założenia, że dotychczasowe działania
związane z realizacją zajęć z dziećmi, uczniami czy też ich rodzicami powinny zostać
uzupełnione o nową formę przekazu. Obecne pokolenie Z i Alfa, urodzone i wychowane
w erze Internetu łatwiej przyswaja sobie wiedzę korzystając ze znanych sobie środków
przekazu. Stąd pomysł na zaproszenie specjalistów i innych autorów do opracowania
krótkich i ciekawych materiałów filmowych, które w łatwy sposób mogą być wykorzystane podczas lekcji lub innych zajęć dydaktycznych.
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ADRESACI
I UŻYTKOWNICY PLATFORMY
 dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego oraz ich rodzice/opiekunowie;
 kadra wychowania przedszkolnego;
 uczniowie szkół podstawowych oraz ich rodzice/opiekunowie;
 nauczyciele, pedagodzy szkolni, osoby realizujące programy profilaktyczne;
 uczniowie szkół ponadpodstawowych.

CELE PROJEKTU
 edukacja dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki,
papierosy, uzależnienia behawioralne);
 edukacja i wsparcie rodziców w procesie wychowawczym obejmujące tematycznie
szeroko rozumiane zdrowie dzieci i młodzieży (psychiczne i fizyczne);
 wsparcie nauczycieli, pedagogów szkolnych lub innych osób realizujących zajęcia
z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami/opiekunami materiałami z zakresu profilaktyki uniwersalnej;
 budowanie i wspieranie u odbiorców różnych umiejętności społecznych;
 rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji związanych z komunikacją międzyludzką;
 stymulowanie u dzieci i młodzieży pozytywnych emocji, przy jednoczesnym wsparciu
w radzeniu sobie z trudnościami;
 pokazywanie wzorców ułatwiających utrzymanie dobrej kondycji fizycznej,
psychicznej i społecznej;
 wsparcie szkół, pedagogów, nauczycieli oraz osób zajmujących się profilaktyką w
samodoskonaleniu oraz zdobywaniu nowych doświadczeń i wiedzy,
a także przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

NASZE LICZBY*
ponad

1000

unikalnych użytkowników
ponad

15

autorskich cykli

ponad

6000

wyświetleń filmów
ponad

100

premier filmowych
w ciągu roku

ponad

18000

obejrzanych minut
ponad

300

szkół i instytucji korzystających
z materiałów filmowych

* Dane na podstawie: Vimeo.com/Analytycs od 10.11.2021 (dzień uruchomienia platformy www.profilaktyka.tv)
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POZNAJ NASZE PROPO

CENY DOSTĘPU ONLINE PRZEZ 12 MIESIĘCY
SOLO 500 pln brutto (1 użytkownik)*
TRIO 1300 pln brutto (3 użytkowników)*
MINI 2000 pln brutto (5 użytkowników)*
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*Promocyjne ceny pakietowe dla samorządów, realizujących nasze projekty w roku 2022/2023. Więcej pakietów oraz
szczegóły zamówienia w cenniku na formularzu zgłoszenia oraz na stronie www.profilaktyka.tv

OZYCJE PROGRAMOWE

ZAMÓW korzystając z formularza

znajdującego się w środku tego wydawnictwa
lub elektronicznie na www.profilaktyka.tv
lub www.trzezwyumysl.pl
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