
DZIECI W SIECI  
Spotkania  dla rodziców i nauczycieli obejmujące trzy warsztaty psychoedukacyjne z zakresu 

profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w czasie zdalnego kontaktu ze światem.  

 

I Zdrowie w sieci 
11.05.2021 r. godzina: 15:00 – 16.00 

Jak sobie radzić podczas zdalnego trybu życia? Czyli parę słów o tym, jak nie stracić głowy 

podczas, gdy nasz świat realny przenosi się do wirtualnej rzeczywistości. Na spotkaniu 

zwrócimy uwagę na potencjalne sygnały, które mogą zaniepokoić rodzica, kiedy dziecko 

spędza za dużo czasu w sieci oraz omówimy propozycje rozwiązań, które ułatwiają nam 

rozgraniczyć świat realny od wirtualnego. 

Prowadzące: 

mgr Marta Partyk - jestem psychologiem dziecięcym, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w 

Katowicach. Na co dzień pracuję z dziećmi oraz ich rodzicami. Celem pracy z dzieckiem jest 

podniesienie jego jakości życia poprzez wzmocnienie deficytowych sfer, opierając się na jego 

zasobach. Pracę tę opieram na indywidualnych możliwościach każdego dziecka, jego 

zainteresowaniach i mocnych stronach. 

mgr Katarzyna Polinceusz - jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia w 

kierunku uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo - Behawioranego Polskiego 

Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej (PTTPB). Ukończyłam Uniwersytet Śląski 

ze specjalizacjami psychologia wychowawczo-kliniczna dzieci i młodzieży oraz człowieka 

dorosłego, jak również pedagogikę opiekuńczo-resocjalizacyjną. Na co dzień pracuję z 

dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu lęku, napadów paniki, fobii 

oraz trudności w relacjach społecznych.  

 

II  Kreatywność uwalnia z sieci  
21.05.2021., godzina 15.00 – 16.00 

Przedmiotowym zakresem warsztatu  jest przekazanie możliwości i umiejętności 

pracy/zabawy z dzieckiem/młodym człowiekiem  przeciwdziałającej skutkom, choć 

nieodzownej, to zbyt dużej ilości technologii informatycznych w naszym życiu. Opisane 

zostaną również zagrożenia dla przebiegu  rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci 

i młodzieży ze strony technologii teleinformatycznych, nie tylko w ujęciu uzależnienia, 

nadużywania.  

Prowadzące: 

mgr Urszula Janota – psycholog, doradca zawodowy, ukończyła Uniwersytet Śląski, Wydział 

Pedagogiki i Psychologii w Katowicach, specjalizacja – psychologia wychowawcza. W 1996 

roku ukończyła Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną. 

W 2006 roku ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Doradztwa Zawodowego. 

Dodatkowo uczestniczyła w wielu szkoleniach specjalistycznych. Zajmuje się diagnozą 

i terapią indywidualną dzieci i młodzieży, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla 

rodziców, młodzieży. Ma doświadczenie w szkolnictwie specjalnym i pracy z osobami 

niepełnosprawnymi. Współpracowała z Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych przy 

Politechnice Śląskiej prowadząc wykłady dla studentów. 

mgr Agnieszka Wilczyńska - pedagog, ukończyła szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci 

i młodzieży , terapii indywidualnej dziecka w ujęciu systemowym, systemowej terapii rodzin. 

Zajmuje się diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży. W zakresie 

terapii grupowej zajmuje się socjoterapią dzieci z trudnościami w zachowaniu oraz terapią 

rodzin. Prowadzi od wielu lat warsztaty i grupy wsparcia dla młodzieży i rodziców z zakresu 

trudności okresu dojrzewania, przeciwdziałania agresji. 

 



III Relacje (nie tylko) w sieci 
27.05.2021 godzina 16:00- 17.00 

Jak budowanie prawidłowych relacji, może powstrzymać nasze dzieci przed nadużywaniem 

,,ekranów” oraz uchronić je przed nieodpowiednimi treściami z Internetu i negatywnym 

wpływem na ich rozwój. 

Prowadzący: 

Ania Karcz – jestem pracownikiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gliwicach, 

psychologiem dziecięcym, certyfikowaną edukatorską Pozytywnej Dyscypliny. Specjalizuje 

się w pracy z dziećmi i ich rodzicami – wspieram w przeżywanych trudnościach, pomagam w 

wyrażaniu emocji z nimi związanych oraz pokazuję i dostarczam umiejętności, które 

pozwalają sobie z nimi radzić.  

Krzysztof Koj – jestem pracownikiem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gliwicach, 

pedagogiem, certyfikowanym edukatorem Pozytywnej Dyscypliny, certyfikowanym terapeutą 

Feuerstein Instrumental Enrichment. Ukończyłem studia podyplomowe w zakresie 

socjoterapii. Na co dzień wspieram dzieci i rodziców w trudnościach edukacyjnych  

i wychowawczych. Prywatnie jestem tatą dwóch synów. 

 


