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Dzieci bardzo często unikają mówienia o swoich problemach. Zrozumiałe jest, że nie chcą
słuchać o tym, że muszą wziąć się w garść, przestać zachowywać się w określony sposób        
i poradzić sobie z doświadczanymi trudnościami. Szkolenie Kids Effect opiera się na
metodzie „Dam radę”. Jest to program, który uczy w 15 krokach zdobyć nową umiejętność.
Metoda wspiera dzieci w nabywaniu kompetencji w oparciu o ich zasoby. Koncentracja na
mocnych stronach dziecka pomaga mu przezwyciężyć trudności i skupić się na
rozwiązaniach zamiast na doświadczanym problemie. Dzięki programowi ich opiekunowie
dostają wskazówki, jak utrzymać pożądane zmiany. Metoda przeznaczona jest do pracy              
z trudnościami z zachowaniem niepożądanym: agresją, kłopotami ze snem, moczeniem,
lękami, skuteczna także w przypadku zachowań wynikających z zaburzeń ze spektrum
autyzmu oraz w niepełnosprawności intelektualnej.
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DLA KOGO? METODY
ćwiczenia indywidualne i zespołowe, 
odgrywanie ról, 
prezentacje, 
inspiracja (teoria) poparta licznymi
przykładami z życia, 
dyskusje prowadzone przez trenera, 
wykłady
case stady.

CELEM SZKOLENIA JEST
zwiększenie samoświadomości            
 w nabywaniu przez dzieci nowych
kompetencji w oparciu  o ich zasoby
nauka koncentracji na mocnych
stronach dziecka, aby lepiej
przezwyciężał trudności
nauka metody pracy z dziećmi                   
z trudnymi zachowaniami, m.in.:
agresją, kłopotami ze snem,
moczeniem, lękami.

Szkolenie dedykowane jest dla
wszystkich osób pracujących z
dziećmi: nauczycieli przedszkoli                 
i żłobków, opiekunów dziecięcych,
pedagogów, psychologów,
terapeutów, doradców,
pracowników społecznych, rodziców
i innych osób, które pracują                    
z dziećmi.

PROWADZĄCY

ANETA BŁASZCZYK
mgr psychologii, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii
Społecznej w Sopocie i studiów podyplomowych Psychologia
Kliniczna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, terapeuta,               
a także mediator rodzinny. Ukończyła I i II stopień TSR, a także Kurs
przygotowujący do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SNP
PTP oraz samodzielnego prowadzenia psychoterapii, atestowany
przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i akredytowany przez
Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od 2014 roku posiada
certyfikat Ambasadora metody Kids’ Skills. Jako psycholog prowadzi
warsztaty i sesje rozwojowe dla pracowników korporacji w sektorze
finansowym. W gabinecie prywatnym zajmuje się terapią
indywidualną, par i rodzin. Pracuje z dziećmi i osobami dorosłymi.
Prowadzi również szkolenia i warsztaty rozwojowe.
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KORZYŚCI

jak pomagać dzieciom w uczeniu się umiejętności w przezwyciężaniu trudności z emocjami            
 i zachowaniem,
 jak radzić sobie z zachowaniami niepożądanymi lub brakiem poprawy zachowania u dzieci,
otrzymasz konkretne, praktyczne narzędzia do pracy z dziećmi powyżej 3 roku życia,
będziesz mógł stosować metodę w życiu prywatnym, zawodowym wykorzystując ją do pracy           
 z dzieckiem, rodziną, grupą przedszkolną / szkolną i grupą rodziców,
praca na sobie podczas szkolenia poszerzy twoją perspektywę i zwiększy samoświadomość.

ZAKRES SZKOLENIA

Rozpoczęcie szkolenia i integracja
uczestników

Ćwiczenia pozwalające na doświadczaniu 
i integrowaniu w praktyce omawianych

treści 

Zapoznanie się z celami nowej edukacji
cechy ucznia posłusznego kontra cechy

ucznia odpowiedzialnego
 
 

Przedstawienie filozofii Podejścia
Skoncentrowanego Rozwiązaniach - skąd się

wywodzi i na czym polega jej innowacyjność oraz
skuteczność w kontakcie z drugim człowiekiem

Omówienie wszystkich 15 kroków, zaczynając
od przeformułowania problemu na

umiejętność
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ZOBACZ WIĘCEJ NA NASZEJ STRONIE:

PO SZKOLENIU UCZESTNICY DOWIEDZĄ SIĘ:

Przećwiczenie teorii na swoich
przykładach i przedstawienie metody 

w odniesieniu do konkretnych
przypadków - prezentacja własnej

pracy trenera z klientami
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