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Dla rodziców mających w swoich domach nastolatków, ostatnie tygodnie naszego przymusowego 

zamknięcia to szczególny okres. Z jednej strony, dla wielu z nich to, w pewnym

Nagle, z dnia na dzień w zasadzie, nasze nastoletnie dzieci, które wciąż gdzieś mijamy w naszych domach 

pędząc  do swoich spraw, które wozimy z zajęcia na zajęcia albo po prostu widujemy jedynie przy śniadaniu 

i kolacji, są z nami. Mamy dla siebie tyle czasu ile dusza zapragnie. Prawdziwy prezent od losu! Tyle, że po 

kilku dniach zaczynamy nagle rozumieć, że z tym prezentem jest coś nie tak. To nie tak powinno wyglądać.
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Konferencja nt. "Z nastolatkiem w domu i e

Jak radzić sobie w czasie izolacji?”, 

 

Eksperci: 

 

prof. Marek Kaczmarzyk 

 

Gruboskórny czy delikatny? O niebezpiecznej 

wrażliwości nastolatka 

 

Dzięki uczestnictwu w wykładzie dowiesz się:

 

 co się dzieje w mózgu nastolatka i dlaczego może to 

być niebezpieczne dla jego rozwoju?

 jakie zachowania mogą być wynikiem zmian 

rozwojowych, chociaż wydają się być objawem 

buntu, niechęci czy lenistwa? 

 czego można oczekiwać od siebie i nastolatka, a co 

pozostaje poza zasięgiem? 

  

Podczas konferencji:  

 

 dowiemy się, dlaczego na nastolatka trzeba czasem 

spojrzeć jak na istotę w okresie ochronnym?
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prof. Jacek Pyżalski 
 
Co Internet robi z nastolatkami, a może co 
nastolatkowie robią z Internetem? 
 
Dzięki uczestnictwu w wykładzie dowiesz się:
 

 co naprawdę robią nastolatki w sieci, zarówno 
dobrego, jak i złego? 

 co młodzi ludzie potrafią robić za pomocą Internetu, 

a czego nie potrafią?  

 jak wspierać nastolatka w sensownym 

wykorzystaniu Internetu?  

Podczas konferencji:  
 

 przyjrzymy się: jakie podejście dorosłych do 
używania mediów przez młodych ludzi ma sens?

 

  

  
 

 

Tomasz Bilicki 

 

Kryzysy w wieku dojrzewania - perspektywa 

nauczyciela 

 

Dzięki uczestnictwu w wykładzie dowiesz się:

 

 jakie są prawidłowości wieku adolescencji i jak je 

odróżnić od kryzysów oraz zaburzeń?

 czy da się towarzyszyć nastolatkowi nawet wtedy,

kiedy podejmuje zachowania ryzykowne?

 jak pomagać nastolatkowi w kryzysie? Co mówić, a 

czego nie mówić?  

 jak zapobiegać samouszkodzeniom i zamachom 

samobójczym u nastolatków?  

 

Podczas konferencji:  

lepiej zrozumiemy nastolatka i jego kryzysy
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