KONFERNECJA SZKOLENIOWA
dla nauczycieli i pedagogów, pracowników socjalnych,
asystentów rodzinnych, koordynatorów, wychowawców placówek,
rodziców i opiekunów zastępczych
CZY TO JESZCZE PRZYJAŹŃ CZY TO JUŻ KOCHANIE?
O SEKSUALNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY.
6 października 2017
Kartuskie Centrum Kultury
Kartuzy ul. Klasztorna 1

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Kartuzach

Program konferencji:
8:30 – 9:00

rejestracja uczestników

9:00 – 9:15

otwarcie konferencji, powitanie

9:15 – 09:45

Zagadnienia seksuologii dzieci i młodzieży w ujęciu historycznym
i literackim – Łukasz Szostakiewicz

09:45 – 10:30

Nie bać się seksualności – dr Anita Sumiła

10:30 – 11:00

przerwa kawowa

11:00 – 11:50

Dojrzewanie, seksualność i uczucie wstydu w czasach internetu
– psychoterapeuta Ela Briz

11:50 – 12:35

Rola ojca w kształtowaniu seksualności i tożsamości
w dzieciństwie i adolescencji - Lech Kalita

12:35 – 13:20

Słowo na „S” - o potrzebie edukacji seksualnej wśród dzieci
i młodzieży –mgr Agnieszka Wielochowska

13:30 – 14:15

dyskusja z udziałem ekspertów (wykładowców), pytania z sali

14:15 – 15:00

przerwa obiadowa

15:00 – 17:00

warsztaty do wyboru (w trakcie – przerwa kawowa)

Tematy warsztatów:
1. „Rozmowy o seksie - seksualność jako continuum" – Łukasz Szostakiewicz
2. „Włączanie ojców w proces psychologicznej pomocy dzieciom
i młodzieży” Lech Kalita
3. „Zakłócenia
rozwoju
psychoseksualnego
z
perspektywy
psychoterapeutycznej – analiza przypadków” Ela Briz
4. „Edukacja seksualna wśród dzieci i młodzieży – jak rozmawiać
o seksie?”
– Agnieszka Wielochowska, mgr Anna Pułjan-Laudańska

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

* Uczestnicy konferencji otrzymają materiały szkoleniowe.
* Zapisy na warsztaty w dniu konferencji przy rejestracji.
Część wykładowa odbędzie się w Kartuskim Centrum Kultury w Kartuzach,
ul. Klasztorna 1
Część warsztatowa odbędzie się w I Liceum Ogólnokształcącym w Kartuzach,
ul. Klasztorna 4. Informacja o salach przy rejestracji.

Koszt udziału w konferencji 100 zł, obejmuje część wykładową
i warsztatową oraz poczęstunek.
Istnieje możliwość zgłoszenia uczestnictwa tylko w części wykładowej
– koszt 60 zł.
Zgłoszenie przyjmujemy na załączonej ankiecie aplikacyjnej dnia
25 września 2017 r. do Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach
Kartuzy, ul. Słoneczna 3,oplate za konferencję należy uiścić
po otrzymaniu faktury która wystawimy na podstawie ankiety
aplikacyjnej.
tel. 58 681 46 96, e-mail: cie@ciekartuzy.pl

