
 

SZKOLENIE 5 

            

,, Porozmawiajmy dziś na temat ..” czyli cykl spotkań o 

zaburzeniach dzieci i młodzieży   

Dzieci / młodzież /uczniowie mogą doświadczać różnego rodzaju zaburzeń 
psychicznych,  które  są typowe dla wieku dziecięco-młodzieżowego 
(zaburzenia behawioralne: zaburzenia zachowania i zespół nadpobudliwości 
psychoruchowej z deficytem uwagi ADHD; zaburzenia emocjonalne: 
zaburzenia lękowe, fobia szkolna; zaburzenia związane z jedzeniem: bulimia, 
anoreksja; całościowe zaburzenia rozwoju: spektrum autyzmu). 
Zaburzenia psychiczne u dzieci ujawniają się w różnym wieku, charakteryzują 
się dynamicznym przebiegiem, a ich objawy zmieniają się wraz 
z dorastaniem. Szkolenie ma na celu  podnieść  wiedzę, pomóc w  planowaniu działań 
adekwatnych do potrzeb by w konsekwencji lepiej rozumieć dziecko / ucznia ze 
specjalnymi potrzebami.   
 
Adresaci: 

Szkolenie adresujemy do: nauczycieli, psychologów, pedagogów, pracowników 
Domów Dziecka, świetlic socjoterapeutycznych którzy chcą podnosić swoja 
wiedze i doskonalić warsztat pracy.   

1: Porozmawiajmy dziś na temat myśli samobójczych i samookaleczeń . 

2: Porozmawiajmy dziś na temat zaburzeń depresyjnych . 

3: Porozmawiajmy dziś na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu w   tym   
zespole Aspergera. 

4: Porozmawiajmy dziś na temat zaburzeń odżywiania. 

5: Porozmawiajmy dziś na temat zaburzeń psychotycznych. 

6: Porozmawiajmy dziś na temat możliwych powodów odmowy 

chodzenia do szkoły. 

 

Liczba godzin: 30 h dydaktycznych (cały cykl)  

Liczba uczestników: 12 do 15 osób  

Każde ze spotkań trwa 5 godzin dydaktycznych w ramach których zaplanowano wykład i grupę 
dyskusyjną.  
Szkolenie prowadzi lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży.  
Koszt kursu doskonalącego: 1100 zł od osoby (w tym materiały szkoleniowe) 

*Istnieje możliwość zapisania się na poszczególne spotkania, jeśli będą wolne 
miejsca. Koszt uczestnictwa w jednym spotkaniu 250 zł. 



 

Szkolenie nr 5 ( całość )  lub pojedyncze moduły  
 
   
                                                      
                                                      
                                                     
                                                     
                                                     

 

Terminy piątek/ sobota  :     31.01.2020r w godzinach 16.00-20.00
01.02.2020r w godzinach 15.30-19.30
27.03.2020r w godzinach 16.00-20.00
 28.03.2020 w godzinach 15.30-19.30
 24.04.2020r w godzinach 16.00-20.00
 25.04.2020r w godzinach 15.30-19.30
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