Serdecznie zapraszamy wszystkich Dyrektorów szkół oraz Nauczycieli klas 1-3 z
lubelskich szkół podstawowych na szkolenie online:

Lęki u dzieci i młodzieży w dobie koronawirusa.
Jak rozmawiać z dzieckiem o COVID-19?
TERMIN: Czwartek 21 maja 2020r., godz. 10.00 – 11.30

Tematyka szkolenia :

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat zaburzeo lękowych u dzieci i młodzieży w tym
związanych z pandemią koronawirusa.
W czasach pandemii szacuje się znaczny wzrost zaburzeo lękowych: lęku separacyjnego, lęku
społecznego, lęku uogólnionego, fobii specyficznych, zaburzeo obsesyjno-kompulsyjnych,
lękowo-depresyjnych (prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży).
Podczas webinarium skupimy się na zrozumieniu natury zaburzeo lękowych, ich przejawów i
przyczyn. Opowiemy o tym jak rodzic, dyrektor czy nauczyciel mogą pomóc dziecku w radzeniu
sobie z lękami w celu podniesienia jakości życia dzieci. Jak rozpoznad objawy i oznaki lęku –
somatyczne, psychologiczne społeczne i behawioralne.

Jak wziąć udział w szkoleniu online?
Szkolenie odbędzie się w formie webinaru online. Aby wziąć udział w szkoleniu należy:
1. Do udziału w szkoleniu należy używać przeglądarki: Chrome, Mozilla, Opera, Safari.

2. Na Państwa adres email zostanie wysłane zaproszenie z linkiem do rejestracji na
webinar

https://pozdro.clickmeeting.pl/leki-u-dzieci-i-mlodziezy-w-czasach-koronawirusa-jakrozmawiac-z-dzieckiem-o-covid-19-/register

3. Zostaną Państwo przeniesieni do strony www rejestracji. Prosimy o wpisanie danych
(imię, nazwisko, adres email, miasto, nr szkoły oraz funkcję jaką pełnicie Państwo w
szkole – dyrektor, nauczyciel) , zaznaczenie okienka o przetwarzaniu danych
osobowych i potwierdzenie poprzez naciśnięcie przycisku REJESTRUJ. Po naciśnięciu
przycisku Rejestruj, zostaną Państwo przeniesieni na stronę www Fundacji Medicover –
Pozdro. Stronę można zamknąć, jest to koniec rejestracji.

4. Po rejestracji na Państwa adres email przyjdzie potwierdzenie z linkiem/ odnośnikiem do
szkolenia (przycisk DOŁĄCZ)

5. Można zapisać sobie w kalendarzu termin szkolenia. Dodatkowo przypomnienie będzie
wysyłane mailem.
6. W dniu szkolenia, w celu wejścia do okienka szkolenia, należy wejść w mail z
potwierdzeniem rejestracji i kliknąć w przycisk DOŁĄCZ

7. Do godziny 10.00, zanim rozpocznie się szkolenie, będziecie Państwo w tzw.
„poczekalni”. W chwili uruchomienia webinaru zostaną Państwo automatycznie
przekierowani do okna szkolenia.
8. Podczas szkolenia prelegent nie widzi Państwa, ani nie słyszy. Do komunikacji służy
czat, który znajduje się w prawym dolnym rogu. Zachęcamy do aktywnego udziału w
szkoleniu poprzez zadawanie pytań i wymianę doświadczeń za pomocą czatu.
9. Po części merytorycznej szkolenia, będzie dodatkowy czas na pytania.
10. Po sesji pytań, poprosimy o uzupełnienie ankiety.
11. Po szkoleniu na Państwa email zostanie przesłany link do nagrania ze szkolenia.
Nagranie z webinaru będzie dostępne dla Państwa przez 24h.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w webinarium.
W razie pytao pozostaję do Paostwa dyspozycji,
Agnieszka Skowrooska
Koordynator Projektów Fundacji Medicover
mail: agnieszka.skowronska@medicover.pl
tel.: 519 532 591

