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Program seminarium 

„Promocja zdrowia psychicznego oraz problematyki 

zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży” 

w ramach projektu „Musimy siać…” Program profilaktyki i promocji 

zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim, 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego PL13: 

„Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu" dofinansowanego 

ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 

 

Data: 26.02.2016 

Miejsce: Sala Koncertowa, Hotel Zamek Pułtusk – Dom Polonii w Pułtusku 

9:00-9:30 Rejestracja uczestników 

9:30-9:45 Rozpoczęcie seminarium 

9:45-10:15 „Uczeń w obliczu sytuacji kryzysowej w szkole”  

dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk 

10:15-10:30 Pytania uczestników /dyskusja 

10:30-11:00 „Adekwatne przekonania nauczyciela i terapeuty oraz wsparcie 

środowiskowe jako warunek skutecznej pracy z uczniem z zachowaniami 

trudnymi” 

dr Magdalena Skotnicka-Charberek 

11:00-11:15 Pytania uczestników/dyskusja 

11:15-11:30 Przerwa kawowa 

11:30-12:00 „Efektywna komunikacja z dzieckiem” 

dr Ewa Jarczewska-Gerc 

12:00-12:15 Pytania uczestników/dyskusja 

12:15-12:45 „Młodzi i ryzyko, czyli kto i w jakim celu sięga po dopalacze” 

dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka 

12:45-13:00 Pytania uczestników/dyskusja 

13:00-13:30 Przerwa obiadowa 

13:30-14:00 „Stres ucznia a poziom wykonania zadań” 

dr Paulina Sobiczewska 

14:00-14:15 Pytania uczestników/dyskusja 

14:15-14:30 Przerwa kawowa 

14:30-15:00 „Agresja wśród uczniów-wyniki badań fokusowych” 

dr Katarzyna Ramirez-Cyzio 

15:00-15:15 Pytania uczestników/dyskusja 

15:15-15:30 Zakończenie seminarium 
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PRELEGENCI 

 

dr Katarzyna 

Pankowska-

Jurczyk 

Doktor nauk o kulturze fizycznej (AWF – 2011r.), mgr psychologii (UKSW – 
2011r.), interwent kryzysowy (studia podyplomowe z zakresu psychologii 
kryzysu i interwencji kryzysowej na SWPS – 2012r.), arteterapeuta (2014r.), 
certyfikowany tutor (2014r.). Absolwentka „Kursu kwalifikacyjnego dla 

oświatowej kadry kierowniczej z organizacji i zarządzania oświatą” (2013r.). 

Uczestniczka I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ekspert 
Rady Europy w ramach „Programme Pestalozzi” (2014 – 2015). 

dr Magdalena 

Skotnicka-

Charberek 

Doktor nauk medycznych, lekarz medycyny, mgr psychologii, terapeuta 
poznawczo behawioralny, superwizor dydaktyk terapii poznawczo 
behawioralnej, współtwórca programu „Szkoła z zasadami”. Szkolenia dla 
nauczycieli. Praca z dziećmi i rodzicami z zaburzeniami naukowymi. 

Organizacje i udział w konferencjach dotyczących pracy z zachowaniami 
trudnymi. Praca z grupami. 

dr Ewa 

Jarczewska-

Gerc 

Doktor nauk humanistycznych, psycholog, trener, adiunkt Uniwersytetu SWPS. 
Posiada 11 lat doświadczenia zawodowego jako wykładowca, trener i badacz. 
Prowadzi warsztaty, szkolenia, wykłady oraz indywidualne konsultacje 

psychologiczne dotyczące m.in. kompetencji psychologicznych oraz zdrowia 
psychicznego (w tym praca z rodzicami, dziećmi i nauczycielami). Specjalizuje 

się w psychologii motywacji: efektywnym i wytrwałym realizowaniu celów, 
zarządzaniu stresem i czasem oraz treningiem mentalnym. 

dr Dorota 

Wiszejko-

Wierzbicka 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, seksuolog, mediator 
rodzinny, terapeuta, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu SWPS, 
liderka „Młodzi w Centrum LAB” - Centrum Aktywizacyjno-Badawczego 
Uniwersytetu SWPS. Posiada doświadczenie badawcze w obszarze 
alkoholizmu, narkomanii i nowych substancji psychoaktywnych (tzw. 

„dopalacze”) zdobyte m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii; 
niepełnosprawności (badania Uniwersytetu SWPS oraz PFRON) oraz 
problemów młodzieży i specjalnych potrzeb edukacyjnych (Instytut Badań 
Edukacyjnych). 

dr Paulina 

Sobiczewska 

Doktor nauk humanistycznych, psycholog, dyplomowany trener umiejętności 
psychospołecznych, Wykładowca akademicki i trener od 2005 roku, kierownik 

SWPS Training (działu zajmującego się szkoleniami w Uniwersytecie SWPS), 
kierownik studiów podyplomowych „Praktyczna Psychologia Motywacji”, 
koordynator merytoryczny projektu „Inowacyjny Model Kształcenia 
Ustawicznego” 

dr Katarzyna 

Ramirez-Cyzio 

 

Doktor nauk humanistycznych (psycholog), Coaching prowokatywny. 
Superwizor Coachingu Akredytowany przez Izbę Coachingu (nr 000004), 
Warszawa (2012), Coach Akredytowany przez Izbę Coachingu (nr 000004), 

Warszawa (2012).  Od 2006 roku Prowadzenie coachingów indywidualnych , 
grupowych i zespołów. Prowadzenie superwizji coachów. Prowadzenie zajęć 
z zakresu jobcoachingu, coachingu kariery oraz kreatywności w coachingu na 
studiach podyplomowych w dwóch szkołach wyższych oraz w szkołach 
coachingu w Polsce i w Białorusi. 

 


