Szkolenie pt. Opieka nad dzieckiem z doświadczeniem traumy – wyzwania,
wskazówki, rekomendacje.
Szkolenie obejmuje podstawowe informacje nt. traumy, w tym rozróżnienia pomiędzy
rodzajami traumy, ze szczególnym uwzględnieniem złożonej traumy rozwojowej (relacyjnej)
oraz jej wpływie na rozwój dziecka. Poruszany jest związek traumy z tworzeniem się
bezpiecznego wzorca przywiązania oraz pozabezpiecznych wzorców przywiązania.
Analizowane są mechanizmy kierujące reakcjami oraz zachowaniami dziecka, a które
stanowią wyzwanie dla rodziców zastępczych, opiekunów, nauczycieli i innych osób
pracujących z dziećmi. W trakcie szkolenia prezentowane są także podstawowe sposoby
pracy z dzieckiem z doświadczeniem traumy, jak również strategie wsparcia oraz niektóre
podejścia terapeutyczne.
Terminy szkolenia:
15 marca br. - I edycja,
16 marca br. - II edycja
11 maja br. - III edycja
Liczba godzin:

4 godziny

Liczba uczestników:

20

Miejsce:

PWSZ w Skierniewicach,

Adresaci:

studenci kierunku pedagogika

Warunki zaliczenia:

obecność na zajęciach - frekwencja 100%

Dodatkowe informacje:
Rekrutacja trwa do 28 lutego br. Osoby zainteresowana udziałem w szkoleniu prosimy o
przesłanie formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną (skan) na adres:
szkolenie.pwsz@gmail.com. O wynikach naboru uczestników poinformujemy Państwa emailowo. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Formularz zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej: www.pwsz.skierniewice.pl
każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
Osobą odpowiedzialną za organizację szkolenia na w PWSZ w Skierniewicach: Dr Renata
Gardian-Miałkowska.
Osoby prowadzące:
Beata Kulig – od 10 lat pracuje w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce, gdzie
odpowiada za projekty rzecznicze oraz Politykę Ochrony Dziecka. Trenerka, członkini
Zespołu Trenerów Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Prowadzi szkolenia
rodziców i opiekunów zastępczych, nauczycieli, pracowników opieki społecznej i kuratorów
sądowych. Prywatnie miłośniczka podróży.
Tomasz Saj - pedagog, psychoprofilaktyk i trener. Od ponad 25 lat pracuje w
Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce, wcześniej jako pedagog oraz zastępca
dyrektora SOS Wioski Dziecięcej w Kraśniku, aktualnie jest pracownikiem Biura Krajowego i
pełni funkcję doradcy ds. rodzinnej opieki zastępczej. Szkolił się m. in. w systemowej terapii
rodzin. Obecnie jego zainteresowania oraz rozwój zawodowy koncentrują się na
zagadnieniu traumy oraz holistycznym podejściu do wspierania osób, które jej doświadczyły.
W tym zakresie prowadzi szkolenia, dotychczas z udziałem głównie nauczycieli, a także
kuratorów sądowych, opiekunów zastępczych i pracowników opieki społecznej. Jest
członkiem Polskiego Stowarzyszenia TRE® (Tension & Trauma Release Exercises).
Pasjonuje się sportem. Amatorsko uprawia triathlon.

