Program Forum:
od 8:30 – rejestracja uczestników
9:00 – 10:00 – wykład inauguracyjny: "Wspieranie rozwoju dziecka i rodziny. Zmiany
zachodzące we współczesnych rodzinach i poziom kompetencji wychowawczych
rodziców" – dr Aleksandra Piotrowska ‐ psycholog, wykładowca na Wydziale
Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, oprócz pracy naukowej i doradztwa dla
rodziców i nauczycieli zajmuje się propagowaniem wiedzy psychologicznej
współpracując w tym zakresie m. in. z Główną Kwaterą ZHP, stacjami radiowymi
(Jedynka i Trójka) oraz telewizyjnymi (TVP, TVN, Polsat, Superstacja). Jest autorką
kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich. Od 1985 roku do zamknięcia
pisma w roku 2000 była członkiem kolegium redakcyjnego „Psychologii
Wychowawczej”, naukowego czasopisma polskich psychologów. Przez wiele lat była
autorką cyklu artykułów w magazynach „Zuchowe Wieści”, „Diabetyk” i „Miś”, a także
w poradnikach metodycznych dla nauczycieli nauczania początkowego i instruktorów
zuchowych.
10:00 – 10:20 – przerwa kawowa
10:20 – 11:15 – wykłady/warsztaty w 5 blokach tematycznych (do wyboru jeden):
 "Dobro tych samych osób" ‐ dbałość o zdrowie fizyczne, psychiczne i
seksualne osób niepełnosprawnych. ‐ lek. med. L. Suś ‐ specjalista psychiatra,
specjalista dzieci i młodzieży. (22 osoby)

 „Racja czy relacja – jak dbać o konstruktywne komunikowanie się z
rodzicami” mgr Dorota Wojtczak ‐ psycholog zarządzania, pedagog, trener
komunikacji interpersonalnej, certyfikowany mediator i coach NVC (Nonviolent
Communication), nauczyciel w trakcie szkolenia MBSR. (21 osób)

 „Alternatywne metody komunikacji i współpracy z rodzicem – dobre
praktyki„ ‐ mgr Ewa Rachuta ‐ pedagog szkolny, terapeuta, socjoterapeuta,
specjalista zajmujący się przemocą domową. (21 osób)



„Dziecko wykorzystywane seksualnie – diagnoza i terapia„ ‐
mgr Edyta Cholewińska – pedagog Członek bydgoskiego „Stowarzyszenia
Bezpieczeństwo Dziecka”, Biegły sądowy w zakresie wykorzystywania seksualnego
dzieci przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy (grupa 15 osób)

 „Jak radzić sobie z zaburzeniami głosu ‐ warsztat z zakresu emisji głosu” ‐
dr Hanna Owczarzak ‐ specjalista neurologopeda ( 21 osób)
11:30 ‐ 11:45 ‐ prezentacja narzędzi diagnostycznych Pracowni Testów Psychologicznych z
Warszawy
ok 11:45 ‐ zakończenie Forum ‐ wręczenie zaświadczeń uczestnikom
Serdecznie zapraszamy !!!

