
Nazwa szkolenia: Zaburzenia zachowanie i emocjonalne u dzieci. 

Informacja 

ogólna: 

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności z zakresu pracy  

z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi oraz zaburzeniami zachowania. 

Termin                              

i miejsce 

realizacji: 

Szkolenie realizowane będzie równocześnie dla dwóch grup szkoleniowych 

w trybie wyjazdowym, w postaci jednego modułu, liczącego 4 dni, dla każdej 

z grup, w terminie: 20 – 23.04.2021 roku. 

Szkolenie realizowane będzie w Hotelu Zawiercie, ul Wierzbowa 6, Zawiercie. 

Każdy moduł realizuje inne treści z zakresu tematu szkolenia, dlatego 

rekomendujemy udział w obu spotkaniach. 

Grupa docelowa: 

Osoby pracujące bezpośrednio z dziećmi w obszarze systemu wspierania rodziny  

i pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego oraz przedstawiciele innych 

służb pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi a także z osobami 

sprawującymi pieczę zastępczą. 

Liczba miejsc: 

I grupa - 20 osób. 

Łącznie - 40 osób. 

Zagadnienie 

merytoryczne: 

Program szkolenia składa się z 32 godzin dydaktycznych/  

(4 dni szkoleniowe), obejmujący m.in. następujące zagadnienia tematyczne: 

 

 Klasyfikacja i charakterystyka zaburzeń zachowania, 

 rozpoznanie zaburzeń w zachowaniu u dzieci, 

 czynniki wpływające na rozwój psychiczny dzieci  

i młodzieży oraz powstawanie zaburzeń, 

 wywiad, ocena i diagnoza w zaburzeniach psychicznych dzieci  

i młodzieży, 

 kontakt z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania, 

podstawowe zasady i metody pracy, 

 zaburzenia emocjonalne występujące w różnych okresach życia 

dziecka, 

 rozwój emocjonalny dziecka odrzuconego, z dysfunkcjami a także 

etapy rozwoju emocjonalnego dziecka adoptowanego,  

 przejawy zaburzeń emocjonalnych i rozumienie ich występowania 

m.in. w podejściu systemowym, psychodynamicznym, teorii 

przywiązania, 

 ogólne zasady postępowania z dziećmi z zaburzeniami 

emocjonalnymi,  

 metody i formy pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi 

i społecznymi, 

 pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla dziecka, które przejawia 

zaburzenia emocjonalne (np. depresja, zachowania autoagresywne, 

zaburzenia odżywiania, lęki społeczne), 

 praca z rodziną w kierunku podjęcia terapii dziecka - kontakt  



z rodzicami, motywowanie do podjęcia działań, wsparcie  

w zakresie wyszukania dostępnych form pomocy. 

 

Informacje 

organizacyjne: 

Szkolenie realizowane będzie w trybie wyjazdowym, zgodnie z harmonogramem 

szkolenia, który zostanie przekazany z wyprzedzeniem osobom 

zakwalifikowanym do udziału w formie wsparcia. Organizator zapewnia nocleg, 

pełne wyżywienie, przerwy kawowe, materiały dydaktyczne i biurowe oraz 

profesjonalną kadrę trenerską przez cały czas trwania szkolenia. Szkolenie jest 

całkowicie bezpłatne. 

Informację o wynikach rekrutacji otrzyma każda zgłoszona osoba,  

w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia zbierania zgłoszeń.  

W zgłoszeniu prosimy o podawanie indywidualnego, czyli bezpośredniego do 

Państwa adresu e-mail (np. poczty służbowej imiennej) zamiast adresu 

ogólnego (np. e-mail sekretariatu instytucji, działu kadr itp.). Znacznie 

ułatwia to komunikację i przyspiesza procedurę rekrutacji na szkolenie. 

Termin i forma 

rekrutacji: 

 
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza 

dostępnego na stronie http://rops-katowice.pl/, który po wydrukowaniu  

i podpisaniu należy dostarczyć pocztą do siedziby ROPS wraz z oświadczeniem 
uczestnika projektu (RODO) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 

2021 roku.  

Dodatkowych 

informacji 

udziela: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

Zespół ds. realizacji projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. 

Tel. (32) 730 68 59 

e-mail:  szkolenia_power@rops-katowice.pl 

Zasady 

uczestnictwa: 

Zasady uczestnictwa w szkoleniach określono w Regulaminie uczestnictwa                            

w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Doskonalenie 

kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. 

Trenerzy: 

Jarosław Bugaj - absolwent kierunku psychologia na Wydziale Filozoficznym 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukończył 4-letnią Szkołę 

Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum 

Psychodynamicznym; Studium Umiejętności Psychologicznych oraz Studium 

Psychoterapii uzależnień. Doświadczony praktyk - psychoterapeuta, wykładowca  

i superwizor pracy terapeutycznej i profilaktycznej.  

Jan Gosztyła – psycholog i absolwent podyplomowego Studium Terapii 

Uzależnień Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Szkoły 

Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. 

Certyfikowany specjalista terapii uzależnień i certyfikowany psychoterapeuta 

http://rops-katowice.pl/
mailto:szkolenia_power@rops-katowice.pl


Gestalt. Zajmuje się diagnostyką i poradnictwem psychologicznym, zarówno dla 

młodzieży jak i osób dorosłych, a swoją pracę terapeutyczną poddaje ciągłej 

superwizji. 

 


