
 

Praca terapeutyczna z dzieckiem z  FAS 

 

Dla kogo: 

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów (psycholog, pedagog, terapeuta,        

trener, nauczyciel, wychowawca) na co dzień pracujących w ośrodkach i          

centrach opieki społecznej, interwencji kryzysowej, ośrodkach opiekuńczo -        

wychowawczych, wychowawczo - adaptacyjnych, z dziećmi i młodzieżą z         

grupy ryzyka FAS. ze spektrum autyzmu.  

 

Cel szkolenia: 

● Dowiesz się co to  jest FAS, jak się objawia i jak go rozpoznać 

● Nauczysz się planować pracę terapeutyczną z dzieckiem z FAS 

● Będziesz wiedzieć jak ocenić poziom rozwoju w różnych obszarach i jak           

dobrać cele i metody terapii aby zapewnić skuteczną pomoc dziecku 

 

 

Program szkolenia: 
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Charakterystyka płodowego zespołu alkoholowego 

● czym jest FAS ? 

● w jaki sposób diagnozuje się FAS? 

● objawy  

● dane epidemiologiczne 

 

Funkcjonowanie dziecka  z FAS w wieku przedszkolnym  

● rodzaje trudności w zakresie edukacji:  

- problemy z motywacją,  

- trudności z koncentracją uwagi 

- trudności z komunikacją i rozwojem społecznym 

- trudności poznawcze  

 

● rodzaje trudności w zakresie pracy wychowawczej  

● zachowania trudne (w tym skłonność do zachowań agresywnych)  

 

Praca z dzieckiem z FAS w oparciu o metodę stosowanej analizy zachowania  

● budowanie motywacji 

● działania proaktywne w edukacji  

● nauka samodzielności  

● nauka komunikacji  
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● redukowanie zachowań trudnych  

 

Ocena funkcjonowania dziecka  

● ocena w oparciu o VB-MAPP 

● wyznaczanie celów terapeutycznych w oparciu o wynik       

kwestionariusza  

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin / 8h dydaktycznych  

 

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia: 

● wykład 

● dyskusja 

● warsztat 

● prezentacja filmów 

● praca samodzielna 

 

Dostępne formy szkolenia: 

webinarowe / otwarte / zamknięte 

 

Certyfikacja: Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie Fundacji Pomoc       

Autyzm o ukończeniu kursu.  
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Z uwagi na formę szkolenia (webinar) uczestnicy po ukończeniu szkolenia          

otrzymają do wykonania zadanie. Będzie ono dotyczyć określania celów         

terapeutycznych / pracy z zachowaniami trudnymi. W oparciu o dane z opisu            

przypadku (case study) uczestnicy będą proszeni o udzielenie odpowiedzi na          

kilka pytań i przesłanie ich do trenera mailem w ciągu tygodnia od szkolenia.  

 

Cena szkolenia zamkniętego: Cena za szkolenie ustalana jest indywidualnie.         

W przypadku szkolenia stacjonarnego doliczamy koszt dojazdu, ew. noclegu         

oraz czasu koniecznego na dojazd. 

Oferta dotyczy grup do 30 uczestników, inne warunki są ustalane indywidualnie. 

Cena szkolenia otwartego - aktualna cena na stronie szkolenia 

Oferta cenowa jest ważna do 31 marca 2021 

 

Kontakt: 660 330 220 lub 22 308 66 33  fundacja@pomocautyzm.org 
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