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Zaproszenie na konferencję 

Różne oblicza depresji w szkole 
uczeń drażliwy, smutny czy leniwy? 
 

12.11.2018 Kraków, Domus Mater, ul. Saska 2C 

13.11.2018 Katowice, Sale Konferencyjne, ul. Opolska 22 

14.11.2018 Warszawa, Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31 

26.11.2018 Wrocław, Centrum Konferencyjne WPP, ul. Fabryczna 10 

27.11.2018 Poznań, Collegium Da Vinci, ul. gen. T. Kutrzeby 10 

28.11.2018 Szczecin, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, ul. Mieszka I 61 C 
 

 

Szanowni Państwo! 

Zapraszamy do udziału w wyjątkowym wydarzeniu, podczas którego praktycy, a zarazem 
entuzjaści swojej pracy, podzielą się swoimi doświadczeniami na temat częstych problemów 
spotykanych u dzieci i dorosłych. Obalą mity i przełamią stereotypy na temat depresji, 
zaburzeń koncentracji, terapii oraz dietetyki.  

Prelegenci podzielą się z Państwem narzędziami diagnostycznymi i terapeutycznymi. 
W czasie konferencji uczestnicy zyskają wiedzę opartą na faktach, przydatną w życiu dzieci 
a także dorosłych, oraz bogaty pakiet gotowych do użycia materiałów 

Gorąco zapraszam, 
Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek 
lekarz, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, 
dyrektor NODN Centrum Rozwoju 
 

 

W cenie konferencji uczestnicy otrzymują : 

• Udział w wykładach, panelu dyskusyjnym, przerwach kawowych i lunchu, 

• Slajdy w wersji elektronicznej, 

• Algorytmy rozwiązywania problemów, 

• Zalecenia dietetyczne, 

• Scenariusze terapii pedagogicznej, 

• Program Focus up do terapii koncentracji uwagi, 

• Dostęp do forum CR Cafe i możliwość nieformalnej dyskusji ze specjalistami 
 

Partner merytoryczny:  

• Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin 
 

 
 

 



Program konferencji 

8.30 – 8.50  

 Rejestracja uczestników 

8.50 – 9.00  

 Otwarcie konferencji i ogłoszenie konkursu z nagrodami  

9.00 – 10.00  

 Depresja u dziecka a depresja u dorosłego, złość i drażliwość czy płacz i rezygnacja  

 dr n. med. Monika Szewczuk- Bogusławska, psychiatra 

dr n. med. Bogusław Brzuchalski, psychiatra 

lek med. Lech Popiołek, psychiatra, psycholog 

lek med. Emilia Jędraszek-Leciejewska, psychiatra 

10.00 – 11.00  

 Depresyjne zaburzenia zachowania – postępowanie krok po kroku  

 lek. med. Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, psychoterapeuta cbt 

11.00 – 11.30  

 Kawa, ciasto, dyskusja z prelegentami, pokaz programu Focus up 

11.30 – 12.30  

 Wpływ jedzenia na emocje i koncentrację. Zalecenia żywieniowe  

 dr n. med. Marta Stankiewicz, Katedra Żywienia Klinicznego GUMED 

12.30 – 13.30  

 Zaburzenia koncentracji i pamięci u osób z problemami emocjonalnymi.  

Terapia pedagogiczna programem Focus up  

 mgr Magdalena Pryczkowska, pedagog, logopeda, terapeuta behawioralny 

13.30 – 14.00  

 Jak nie poprawiać sobie humoru – przestrogi policjanta kryminalnego 

 Sławomir Lisiecki, detektyw, sekcja kryminalna policji 

14.00  

 Zakończenie, losowanie nagród i lunch  
 

 

 

 

 

Zgłoszenia i koszt uczestnictwa: 

Zgłoszenia można składać wyłącznie korzystając z formularza w formie elektronicznej, który jest 

dostępny na stronie www Centrum Diagnozy i Terapii ADHD: www.CentrumADHD.gda.pl 

Koszt uczestnictwa wynosi 255 zł (opłata najpóźniej 7 dni przed konferencją) lub 295 zł (opłata 6 dni 

przed konferencją lub później); nie ma możliwości zrobienia wpłaty na miejscu. 

Opłata obejmuje udział w wykładach, pakiet materiałów edukacyjnych (w wersji elektronicznej), 

scenariusze terapii pedagogicznej do ćwiczenia koncentracji, dostęp do aplikacji Focus up, 

kwestionariusze diagnostyczne, certyfikat uczestnictwa oraz przerwę kawową i lunch. 

Wpłaty prosimy kierować na konto 61 1140 2017 0000 4602 1286 8928. Jako tytuł wpłaty proszę podać 

imię i nazwisko oraz numer referencyjny, który jest nadawany podczas rejestracji. Faktury będzie 

można odebrać w czasie konferencji (na życzenie wystawiamy fakturę pro-forma lub fakturę  

"na termin płatności" i wysyłamy emailem albo pocztą). Dane potrzebne do faktury należy podać 

podczas rejestracji. 

Pytania dotyczące wpłat i faktur prosimy kierować na adres sekretariat@centrumadhd.gda.pl 

lub dzwonić na numer 887 11 88 77 albo 885 739 708 


