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Cykl webinariów poświęconych zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży 

W ramach Narodowego Programu Zdrowia Instytut Psychiatrii i Neurologii 

organizuje cykl 18 webinariów poświęconych zdrowiu psychicznemu dzieci i 

młodzieży. 

Webinary są bezpłatne, będą odbywały się w każdą środę, czwartek i 

piątek o godzinie 11.00, zaczynając od 6 października, a kończąc 24 

listopada (z wyjątkiem 14 i 20 października oraz 4 i 11 listopada). 

Nasi wykładowcy to doświadczeni praktycy pracujący w 

zawodzie  psychiatry, psychologa, psychoterapeuty, którzy na co dzień 

zajmują się konkretnymi problemami zdrowia psychicznego dzieci i 

młodzieży. 

https://zapobiegajmysamobojstwom.pl/lista-aktualnosci/


Webinaria adresowane są do pracowników dydaktycznych szkół oraz 

rodziców. 

Linki do poszczególnych wystąpień będą zamieszczone na naszej stronie w 

zakładce „Aktualności” oraz na Facebooku w każdy poniedziałek. Spotkania 

będą nagrywane, a ich zapis będzie dostępny na kanale Biura w 

serwisie YouTubie oraz na Facebooku. 

Harmonogram webinarów: 

1. Zdarzenia traumatyczne w życiu młodego człowieka – jak o nich 

rozmawiać  

Prowadzący: Artur Świtalski – 06.10.2022 

2. Zaburzenia adaptacyjne u dzieci i młodzieży. Metody postępowania 

Prowadzący: Łukasz Szostakiewicz – 07-10-2022 

3. Porozmawiajmy o nastolatkach – webinar przybliżający wyzwania 

rozwojowe i wewnętrzny świat nastolatka 

Prowadząca: Małgorzata Kibart – 12.10.2022 

4. Fobie społeczne u uczniów szkół podstawowych i średnich  

Prowadzący: Łukasz Szostakiewicz – 13.10.2022 

5. ABC zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży 

Prowadząca: Katarzyna Bosowska – 19.10.2022 

6. Zaburzenia lękowe, przewlekły stres, depresja 

Prowadzący: Łukasz Szostakiewicz – 21.10.2022 

7. Depresja u dzieci i młodzieży – kiedy pytać, jak diagnozować i jak 

postępować  

Prowadzący: Artur Świtalski – 26.10.2022 

8. Charakterystyka zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży  

Prowadząca: Patrycja Juszczuk – 27.10.2022 

9. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne u dzieci i młodzieży 

Prowadzący: Łukasz Szostakiewicz  – 28.10.2022 

https://www.facebook.com/BiuroZZS
https://www.youtube.com/channel/UCFU6CnoCF0mfb8ZmHdB9bkA


10. Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole i przedszkolu 

Prowadząca: Weronika Pietrzak – 02.11.2022 

11. Zaburzenia snu u dzieci i młodzieży. Zasady postępowania  

Prowadzący: Łukasz Szostakiewicz – 03.11.2022 

12. Uzależnienia od substancji psychoaktywnych u młodzieży 

Prowadząca: Katarzyna Bosowska – 09.11.2022 

13. Stany nagłe, postępowanie w szkole z pacjentem zagrożonym  

Prowadzący: Łukasz Szostakiewicz  – 10.11.2022 

14. Rola szkoły w profilaktyce zachowań ryzykownych 

Prowadząca: Anna Borucka – 16.11.2022 

15. Lęk i jego oblicza. Wpływ lęku na funkcjonowanie dziecka w szkole 

i przedszkolu 

Prowadząca: Weronika Pietrzak – 17.11.2022 

16. Zaburzenia tożsamości płciowej  

Prowadzący: Łukasz Szostakiewicz – 18.11.2022 

17. Zagrożenia cyberprzestrzeni – zjawiska w sieci, korzyści i 

zagrożenia, uzależnienia behawioralne oraz przemoc rówieśnicza  

Prowadząca: Małgorzata Kibart -23.11.2022 

18. ADHD – dziecko z zaburzeniami hiperkinetycznymi i deficytem 

uwagi w systemie oświatowym  

Prowadząca: Weronika Pietrzak – 24.11.2022 
 


