Zadanie finansowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego nr 2
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami
behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Organizacja konferencji upowszechniającej programy rozwijające kompetencje wychowawcze rodziców,
sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży

I dzień: 26.10.2020 r.
13.00 - Otwarcie konferencji
13.15 – 14.00 Wykład: mgr Małgorzata Nowicka: „Nowoczesna profilaktyka poprzez współpracę i
aktywne zaangażowanie szkoły i otoczenia społecznego”
14.00 – 14.45 Wykład: dr Patrycja Młynek „Współpraca nauczycieli i rodziców. Charakter, oczekiwania i
uwarunkowania”
14.45 – 15.15 Przerwa
15.15 – 16.00 Wykład: mgr Anna Sowińska „Filary wychowania w domu i w szkole - czyli kiedy współpraca
prowadzi do sukcesu dziecka”
16.00 - 16.45 Wykład: mgr Adam Michalski „Jak być opiekunem/ rodzicem nastolatka z ryzykownymi
zachowaniami”
17.00 – 18.30 Panel dyskusyjny: mgr Anna Sowińska, mgr Robert Sowiński: „Współpraca - przejdźmy od
negocjacji do relacji”
II dzień: 27.10.2020r.
9.00 - 9.45 Wykład: mgr Małgorzata Łuba „Uczeń w kryzysie samobójczym - działania interwencyjne oraz
współpraca nauczycieli i rodziców na rzecz bezpieczeństwa młodych osób”
9.45 – 10.30 Wykład: mgr Aleksandra Wzorek: „Fundraising czyli jak pozyskać środki na działania
profilaktyczne i wychowawcze szkoły inaczej niż zwykle”
10.30 – 10.45 Przerwa
10.45 – 13.45 (4) warsztaty I moduł
13.45 – 14.45 Przerwa
14.45 - 17.45 (4) warsztaty II moduł

III dzień: 28.10.2020r.
9.00 – 9.45 Wykład: mgr Hanna Bartosz: „Absencja szkolna adolescentów w kontekście rozwojowym.
Odmowa chodzenia do szkoły jako wyzwanie zespołowe – ucznia, rodziców, szkoły i psychologa”
9.45 – 10.30 Wykład: mgr Sławomir Wiechowski „Integro – budowanie relacji”
10.30 – 11.45 Przerwa
10.30 – 11.15 mgr Łukasz Terlikowski: Kampania Nierozerwalni
11.15 – 12.00 mgr Karolina Van Laere: Poza Schematami: Mądra ochrona.pl
12.00 Zakończenie konferencji
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