
                 

 

Program I Wojewódzkiej Konferencji 

 

"Jak rodzice mogą pomóc  młodym ludziom rozwinąć 

skrzydła - rola rodziny w budowaniu zdrowia 

psychicznego" 

7-8 października 2014 rok 

 

7.10.2014r. (wtorek) 
Duża Sala Obrad Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 

 

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników 

10.00 – 10.30 Inauguracja Konferencji 
Powitanie uczestników 
Wystąpienia zaproszonych gości 

10.30 - 11.00 Krzysztof Klajs "Rodziny funkcjonalne, rodziny zdrowe - 
perspektywa psychoterapeuty" 

11.00 – 11.20 dr hab. n. med. prof. 
nadzw. Agnieszka 
Gmitrowicz 

„Rodzina wobec zagrożeń 
zdrowia psychicznego dziecka” 

11.20 – 11.40 Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
 „Dzięki rodzinie mogę rozwinąć skrzydła” 

11.40 – 12.05 Przerwa kawowa 

12.05 – 12.25 dr hab. prof. nadzw. 
Beata Jachimczak 

„Sytuacja i przemiany współczesnej rodziny” 

12.25 – 12.45 prof. zw. Iwona 
Chrzanowska 

„Zmiana roli rodziny w procesie wspomagania 
rozwoju dziecka – od paradygmatu 
biologicznego do społecznego 
skoncentrowanego na dziecku i rodzinie” 

12.45 – 13.05 dr Bogna Kędzierska „Rodzina w sytuacji choroby dziecka”  

13.05 – 13.25 Tomasz Kołodziejczyk „Co rodzice i wychowawcy  powinni wiedzieć o 
uzależnieniach behawioralnych?” 

13.25 – 13.50 Przerwa kawowa 

13.50 – 14.10 Elżbieta Zawadzka 
Dorota Fornalska 

„Poradnie psychologiczno – pedagogiczne na 
rzecz rodziny” 

14.10 – 14.30 Bożena Wolska „Jak uczyć rodziców rozwijania skrzydeł swoich 
dzieci. Idea Szkoły dla Rodziców” 

14.30 – 15.00 dr hab. prof. nadzw. 
Jacek Pyżalski 

„Rodzina a zachowania ryzykowne dzieci w 
Internecie” 

15.00 Zakończenie pierwszego dnia Konferencji 



8.10.2014r. (środa) 
Poradnie Specjalistyczne Al. Wyszyńskiego 86 II p.  

 

Zajęcia warsztatowe dla rodziców, nauczycieli i pedagogów 

10.00 – 
12.00 

Tomasz Kołodziejczyk „Uzależnienie od komputera” 
Warsztat dla rodziców, nauczycieli i 
pedagogów 

sala 15 

10.00 – 
12.00 

Katarzyna Szadkowska 
Anna Nowak 

„Coaching pedagogiczny – jak słuchać i 
mówić, aby osiągnąć cele” 
Warsztat dla nauczycieli i pedagogów 

sala 13 

12.30 – 
14.30 

Barbara Tokarska „Dialog motywujący” 
zajęcia dla rodziców, nauczycieli i 
pedagogów 

sala 15 

12.30 – 
14.30 

dr Piotr Plichta „Czego oczekują od nas rodzice 
naszych uczniów i w jakim stopniu to 
dostają, czyli o współpracy  
i pomaganiu rodzicom” 
zajęcia dla nauczycieli i pedagogów 

sala 13 

15.00 – 
17.00 

Magdalena Drab 
Zbigniew Kozański 

„Coaching kariery czyli jak 

przekształcać marzenia w 

rzeczywistość?” 

warsztat dla nauczycieli i pedagogów 

sala 15 

15.00 – 
17.00 

Anna Zatorska 
Joanna Stanisz 

„Wyjątkowe rodzicielstwo”  
warsztat dla rodziców dzieci 
niepełnosprawnych i przewlekle chorych 

sala 13 

17.30 – 
19.30 

Jolanta Łukasik 
Ewa Mikołajczyk 

„Zaburzenia nastroju u nastolatków” 

zajęcia dla rodziców, opiekunów, 

pedagogów i nauczycieli 

sala 15 

17.30 – 
19.30 

Dorota Fornalska 
Małgorzata Dębowska 

„Pochwały, które dodają skrzydeł” 
zajęcia dla rodziców, nauczycieli i 
pedagogów 

sala 13 

 

 

 

Udział w Konferencji jest bezpłatny. 

Wymagana jest jedynie rejestracja uczestników. 

Zgłoszenia udziału w pierwszym dniu Konferencji oraz zapisy na warsztaty odbywają się 

poprzez stronę internetową: 

http://konferencja-rolarodzica.jimdo.com/ 

http://konferencja-rolarodzica.jimdo.com/

