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TERMINY WEBINARÓW DLA GDAŃSKICH RODZICÓW  
PRZYGOTOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ DBAM O MÓJ Z@SIĘG 

W RAMACH PROJEKTU PT. BAJECZNA ŚWIADOMOŚĆ 
 
 

 
1. JOANNA FLIS 12.10.2022 
 
TEMAT: Temperament małego dziecka, a nowe technologie  
 
STRESZCZENIE: Webinar przeznaczony jest dla rodziców chcących lepiej zrozumieć w jak 
sposób temperament ich dziecka, wpływa na jego potrzeby wychowawcze. W trakcie 
spotkania omówione zostanie zarówno zagadnienie temperamentu jak i rola nowych 
technologii w regulacji napięciem i pobudzeniem. Omówimy warunki sprzyjające 
nadmiernemu korzystaniu z nowych technologii w procesie wychowawczym, 
konsekwencje oraz postawy rodziców, które nie sprzyjają prawidłowemu rozwojowi 
dziecka. 
 
https://fundacjadbamomojzasieg.clickmeeting.com/temperament-malego-dziecka-a-
nowe-technologie-joanna-flis 
 
2. WOJCIECH GLAC 19.10.2022 
 
TEMAT: Czy smartfon to dobra grzechotka i co na to neuronauka? 
 
STRESZCZENIE Jak korzystanie z urządzeń ekranowych przez niemowlę wpływa na 
rozwój jego mózgu i psychiki? Jakie efekty może wywołać zbyt wczesne używanie 
smartfona przez dziecko? Czy istnieje wiek, który można uznać za bezpieczny na 
rozpoczęcie przez dziecko przygody z urządzeniami ekranowymi. Na te i inne pytania 
odpowiedzi przynosi neuronauka łącząca wyniki badań nad efektami stosowania 
smartfonów z wiedzą na temat rozwoju mózgu dziecka. 
 
https://fundacjadbamomojzasieg.clickmeeting.com/czy-smartfon-to-dobra-
grzechotka-i-co-na-to-neuronauka-wojciech-glac  
 
3. ANNA HADY 26.10.2022 
 
TEMAT: Rodzicielska Supermoc. Wartość dobrych relacji rodzinnych w świecie nowych 
technologii 
 
STRESZCZENIE: Sposób korzystania przez młodzież z nowych technologii zależy w dużej 
mierze od kompetencji cyfrowych oraz świadomego modelowania postaw przez 
rodziców, już od pierwszych dni życia dziecka. Od czego jeszcze? …od jakości relacji, 
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które budujemy z dzieckiem od najmłodszych lat. Przyjrzymy się, co rodzice mogą 
zrobić, by stworzyć dobre warunki do rozwoju dla swoich dzieci. Będziemy rozmawiać o 
elementach, które pozwalają budować stabilną i bezpieczną relację stanowiącą 
antidotum na zagrożenia, jakie niesie ze sobą świat online. 
 
https://fundacjadbamomojzasieg.clickmeeting.com/rodzicielska-supermoc-wartosc-
dobrych-relacji-rodzinnych-w-swiecie-nowych-technologii-anna-hady 
 
4. MACIEJ DĘBSKI 09.11.2022 
 
Temat: Czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób właściwie o nią zadbać? 
 
STRESZCZENIE: W świecie zdominowanym przez nowe technologie w sposób szczególny 
powinniśmy dbać o zachowanie wysokiego poziomu higieny cyfrowej. Ale czym ona de 
facto tak właściwie jest? Czym różni się osoba cyfrowo niehigieniczna od osoby 
uzależnionej od nowych technologii? Po czym poznać, że nasze codzienne korzystanie z 
zasobów sieci i cyfrowych urządzeń ekranowych jest niehigieniczne? A przede 
wszystkim co możemy z tym tak właściwie zrobić? Na te i na inne pytania udzielimy 
jasnych i bardzo praktycznych odpowiedzi. 
 
https://fundacjadbamomojzasieg.clickmeeting.com/czym-jest-higiena-cyfrowa-i-w-
jaki-sposob-wlasciwie-o-nia-zadbac-maciej-debski 
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