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Skuteczne metody pracy wywodzące się z Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu
zakładającego, że ludzie są pełni zasobów i są ekspertami od swojego życia. To zbiór
konkretnych technik, narzędzi i sposobów zwiększających szansę na porozumienie,            
 a także skuteczne rozwiązanie i zapobieganie nawrotom problemów u dzieci powyżej 3
roku życia. Narzędzia mogą być pomocne w przypadku kłopotów z zachowaniem
niepożądanym i nawracającym, między innymi: lękami, kłopotami z jedzeniem, spaniem,
agresją, autoagresją, brakiem poczucia sprawczości, niską samooceną.

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
poznanie narzędzi do radzenia
sobie z problematycznym
zachowaniem dzieci w nurcie
Podejścia Skoncentrowanego na
rozwiązaniach,
poznanie technik, narzędzi                
i sposobów zwiększających
szansę na porozumienie, a także
skuteczne rozwiązanie                          
i zapobieganie nawrotom
problemów u dzieci powyżej            
3 roku życia.
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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 

Dowiesz się jak pomagać dzieciom w przezwyciężaniu trudności z emocjami i zachowaniem
Otrzymasz konkretne, praktyczne narzędzia do pracy z dziećmi powyżej 3 roku życia i będziesz mógł
stosować metodę w życiu prywatnym oraz zawodowym 
Dowiesz się jak radzić sobie z zachowaniami niepożądanymi lub brakiem poprawy zachowania u
dzieci
Poszerzysz swoje kompetencje i wzmocnisz poczucie sprawczości w kontakcie z dzieckiem i rodzicem

ZAKRES SZKOLENIA

Poznanie filozofii Podejścia
Skoncentrowanego na Rozwiązaniach

- główne założenia 
 

Zastosowanie skutecznej formy
komunikacji za pomocą „Dłoni

Życzeń” na własnym przykładzie 

1.

Poznanie korzyści z zastosowania
skalowania w sprawdzaniu postępów w

zachowaniu
 
 

Poznanie i przećwiczenie pytań wydobywających
zasoby i wzmacniających kompetencje radzenia

sobie z trudnymi sytuacjami
 

Zapoznanie się z narzędziami: „Kroki do
odpowiedzialności” i „Listu z przeprosinami” przydatnych

w przypadku zachowań agresywnych u dzieci
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