Kontakt w sprawie oferty:
szkolenia@fdds.pl

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

Oferta szkolenia na zamówienie

Praca grupowa z dziećmi z zespołem stresu
pourazowego i ich rodzicami na podstawie Trauma
Focused Cognitive-Behavioral Therapy (TF-CBT)
2-dniowe szkolenie jest praktycznym przekazem sprawdzonej metody pracy grupowej
z dziećmi z zespołem stresu pourazowego i ich rodzicami. W tej metodzie grupowa praca
terapeutyczna opiera się na prowadzeniu dwóch równoległych grup dla dzieci i ich
rodziców w tym samym czasie (z elementami wspólnej pracy), przy użyciu sprawdzonego
programu. Pozyskane przez prowadzących doświadczenie opiera się na codziennej pracy
terapeutycznej. Szkolenie prowadzi dwóch trenerów. Szczegółowy zakres i przebieg szkolenia
dostosowywany jest każdorazowo do grupy.

Adresaci:
psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy,
doświadczającymi traum i ich rodzicami.

pracujący

terapeutycznie

z

dziećmi

Cel szkolenia:
zdobycie przez uczestników wiedzy dotyczącej znaczenia specyfiki doświadczeń urazowych
dziecka oraz metody prowadzenia terapeutycznych zajęć grupowych dla dzieci
doświadczających zespołu stresu pourazowego oraz ich rodziców.

Po szkoleniu uczestnicy:
 znają założenia merytoryczne i metodyczne proponowanej formy pracy
terapeutycznej;
 rozumieją zasadność udziału rodziców i opiekunów w tym procesie;
 wiedzą jak/potrafią przeprowadzić zajęcia z grupą dzieci i rodziców oraz zaplanować
konkretne interwencje;
 wiedzą jak planować proces terapeutyczny rodzica i dziecka w kontekście przeżytej
traumy i występujących trudności w relacji rodzic-dziecko;
 znają sposoby reagowania w trudnych sytuacjach, które mogą wystąpić podczas
pracy terapeutycznej z traumą / realizacji scenariusza.

Zawartość merytoryczna szkolenia












istota diagnozy w procesie leczenia dziecka po doświadczeniach traumy;
zespół stresu pourazowego wg DSMV i ICD 10 – obraz kliniczny;
rola terapeuty/placówki w procesie wsparcia i pomocy dziecku i rodzinie;
specyfika pracy grupowej z dzieckiem i rodzicem;
sesje wspólne jako istota procesu leczenia;
indywidualna narracja traumy;
realizacja proponowanego programu, począwszy od procesu rekrutacji;
znaczenie współpracy grup;
realizowanie interwencji wzmacniających proces leczenia dziecka;
analiza przypadków i możliwości rozwiązań sytuacji;
planowanie dalszej pomocy dziecku i rodzinie.

Cena:
Pełna oferta szkoleń
na zamówienie:
www.edukacja.fdds.pl

7 000, 00 zł netto* + 23% VAT.
*w przypadku szkolenia poza Warszawą doliczyć należy koszty związane z podróżą i noclegiem
trenerów

