Kontakt w sprawie oferty:

Oferta szkolenia na zamówienie

szkolenia@fdds.pl

Wysłuchanie dziecka w procedurze cywilnej
- moduł rozszerzony

Istnieje możliwość modyfikacji
szkolenia do realizacji online
z wykorzystaniem platformy
Zoom lub ClickMeeting.

2-dniowe szkolenie podnosi wiedzę oraz umiejętności w zakresie prowadzenia
wysłuchania małoletniego z uwzględnieniem ochrony jego praw w toku procedur
prawnych.
Adresaci:
sędziowie cywilni rozpoznający sprawy rozwodowe oraz sędziowie rodzinni.

Cel szkolenia:
uporządkowanie wiedzy dotyczącej procedury wysłuchania małoletnich w postępowaniu
cywilnym oraz z zakresu psychologii rozwojowej, niezbędne do nawiązania kontaktu
i prowadzenia rozmowy z dzieckiem oraz ochrony dziecka w procedurach prawnych, a także
profesjonalizacja metod nawiązywania kontaktu i prowadzenia wysłuchania.

Po szkoleniu uczestnicy:
 rozumieją przeżycia i potrzeby dziecka w sytuacji konfliktu rodzinnego;
 mają uporządkowaną wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej dziecka, przydatną w
realizacji wysłuchania;
 znają zasady nawiązywania kontaktu z dzieckiem i sposoby zadawania pytań w toku
wysłuchania;
 mają uporządkowaną wiedzę dotyczącą zasad realizacji wysłuchania małoletnich;
 umieją nawiązywać kontakt z dzieckiem i prowadzić z nim rozmowę.

Zawartość merytoryczna szkolenia:
 rodzina w ujęciu systemowym;
 funkcjonowanie dziecka w różnych fazach rozwojowych – jako ważny wymiar w
sposobie kontaktowania się z nim;
 psychologiczna interpretacja sformułowania użytych w art. k.p.c. dotyczących
wysłuchania małoletnich;
 wybór czasu i miejsca wysłuchania dziecka, jako ważne elementy dla ochrony
małoletnich w procedurach cywilnych;
 zasady i etapy realizacji wysłuchania małoletnich;
 zasady nawiązywania kontaktu z dzieckiem i prowadzenia rozmowy z nim;
 sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi podczas prowadzenia wysłuchania;
 rola biegłego psychologa w procedurze wysłuchania;
 zasady dokumentowania wysłuchania;
 przeciwwskazania udziału dziecka w wysłuchaniu;
 analiza przypadków wysłuchania dzieci;
 ćwiczenie zasad nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy z dzieckiem w
różnych fazach rozwojowych;
 psychologiczne czynniki wpływające na treść i formę wypowiedzi dziecka w kontakcie
z sędzią;
 możliwości i ograniczenia oraz zakres psychologicznej diagnozy dziecka i rodziny w
warunkach konfliktu.
Pełna oferta szkoleń
na zamówienie:
www.edukacja.fdds.pl

Cena:
7 000,00 zł netto* + 23% VAT.
*w przypadku szkolenia poza Warszawą doliczyć należy koszty związane z podróżą trenera

