„Znaczenie więzi w rozwoju dziecka oraz plan pomocy dziecku”
Szkolenie warsztatowe jedno lub dwudniowe
Dla kogo?
• Dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
• Dla specjalistów pracujących z rodzinami biologicznymi i zastępczymi
• Dla wychowawców i psychologów z placówek opiekuńczo-wychowawczych
• Dla asystentów rodziny i pracowników socjalnych
Cele główne szkolenia:
a/ Wzmocnienie kompetencji związanych z rozumieniem znaczenia więzi w rozwoju dziecka,
jak również pracy z dziećmi z zaburzeniami więzi oraz różnymi wzorcami więzi.
b/ Wypracowanie i ewentualne wdrożenie jednolitej metodyki pracy z dzieckiem i rodziną,
wraz z zestawem jednolitych narzędzi pracy. (Szkolenie dwudniowe)
c/ Wzmocnienie kompetencji związanych z opracowywaniem i realizacją planu pomocy
dziecku skorelowanego z planem pracy z rodziną lub ukierunkowanego na zapewnienie
trwałej więzi w środowisku rodzinnym lub na przygotowanie do usamodzielnienia. (Szkolenie
dwudniowe)
d/ Wzmocnienie kompetencji związanych z pracą w podejściu skupionym na rozwiązaniach,
efektywną komunikacją. (Szkolenie dwudniowe)
Elementy szkolenia:
• Prezentacja i warsztat dotyczący znaczenia więzi w rozwoju dziecka. Historia
nauki o więzi, najważniejsze badania i odkrycia. Jak tworzy się więź. Zaburzenia
więzi. Jak pracować z dzieckiem z pozabezpiecznymi wzorcami więzi. Wpływ
więzi na rozwój mózgu. Formuła PACE – metoda pracy z dziećmi z zaburzeniami
więzi. Jak ujmować obszar więzi w planie pomocy dziecku lub planie pracy z
rodziną.
W szkoleniu dwudniowym dodatkowo:
• Analiza przypadków dzieci z zaburzeniami więzi w oparciu o narzędzia planu
pomocy dziecku lub planu pracy z rodziną - warsztat
• Narzędzia „miękkie” w pracy z osobami z zaburzeniami więzi – w tym narzędzia
komunikacyjne oparte na podejściu skupionym na rozwiązaniach.
Proponowane szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową mającą na celu jak największe
zaangażowanie uczestników do udziału w szkoleniu. W trakcie zajęć wykorzystywane są
takie techniki, jak: ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry ról, dyskusje, prezentacje
multimedialne, burze mózgów, analizy przypadków.
W trakcie szkoleń trenerzy zapewnią zestawy materiałów szkoleniowych.
Cena szkolenia zależna jest od liczby uczestników, umiejscowienia szkolenia, oraz od tego
czy jest to szkolenie jednodniowe czy (zalecane) dwudniowe. Cenę ustalamy po kontakcie z
nami.
Telefon: 536 555 608 lub mail fdir@wp.pl
Szkolenia Fundacji prowadzone są przez wysokiej klasy doświadczonych trenerów.
Dysponujemy dużą liczbą referencji.
NASZE SZKOLENIA SĄ UZNAWANE ZA NIEZWYKLE PRAKTYCZNE I
UŻYTECZNE W PRACY!

