
 
 

"Depresja oraz inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży 
 - diagnoza i terapia" 

 
 

Dla kogo: 

Szkolenie "Depresja oraz inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży - diagnoza i terapia" skierowane jest                

do pracowników placówek edukacyjnych (psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów integracji         

sensorycznej), rodziców oraz osób zainteresowanych tematem depresji u dzieci i młodzieży 

 

Podczas szkolenia uczestnicy:   

 

● Zapoznają się z kryteriami diagnostycznymi, służącymi rozpoznaniu zaburzeń nastroju, zgodnie z           

klasyfikacją ICD 10 oraz DSM 5  

● Poznają poszczególne objawy warunkujące rozpoznanie  ww. zaburzeń 

● Dowiedzą się jaką rolę może pełnić nauczyciel, lekarze innych specjalności, na przykład kardiolog,             

neurolog w procesie diagnozy zaburzeń depresyjnych, w kontekście zaburzeń poznawczych i objawów            

somatycznych towarzyszących depresji 

● Poznają zagadki „masek depresji” i zaburzeń współistniejących 

● Zajmą się poszukiwaniem przyczyn - w gąszczu wielu czynników psychogennych, na przykład            

stresogennych sytuacji (np.: „choroba braku rozwiązań”, „choroba strat”) lub czynników          

biologicznych, na przykład towarzyszących innych chorobom sprzyjającym wystąpieniu zaburzeń         

nastroju, niedoborom pokarmowym, roli procesów zapalnych, czy środków psychoaktywnych         

(uzależniających) 
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● Poznają sposoby pomocy dzieciom i młodzieży ujawniających zaburzenia nastroju - rola wsparcia            

otoczenia, psychoterapii oraz farmakoterapii  

● Poznają, oparte na dowodach metody, zasady terapii zaburzeń nastroju, zalecanych dla dzieci i             

młodzieży 

 
Metody i formy pracy: 

 

● wykład 

● dyskusja 

● szkolenie webinarowe 

 

Certyfikacja:  

 

Uczestnicy szkolenia "Depresja oraz inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży - diagnoza i terapia"               

otrzymają zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli o ukończeniu kursu. Dodatkowo          

dla chętnych wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, wiąże się to z podaniem               

dodatkowych danych w formularzu zgłoszeniowym. 

 

Czas trwania 3 h  zegarowe 
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