
PRACA TERAPEUTYCZNA 
Z DZIECKIEM Z ZESPOŁEM FAS
(ALKOHOLOWYM ZESPOŁEM
PŁODOWYM)

CZAS
6 godzin / 8 h dydaktycznych

CERTYFIKACJA
Niepubliczna Placówka Doskonalenia

Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

NPDN

zaświadczenie o ukończeniu NPDN

kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

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

DLA KOGO

psychologów, pedagogów, terapeutów

trenerów, opiekunów, wychowawców

nauczycieli, nauczycieli wspomagających, pedagogów szkolnych

pracowników ośrodków pomocy społecznej, centrów interwencji

kryzysowych, ośrodków opiekuńczo - wychowawczych, domów

dziecka, ośrodków wychowawczo - adaptacyjnych

innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą

osób pracujących w szkołach, przedszkolach, innych placówkach

edukacyjnych, zdrowotnych i wychowawczych

osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji oraz

tematyką szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chciałyby poznać specyfikę

uczenia metodą behawioralną.

Znajomość terminologii i założeń terapeutycznych stosowanej analizy

zachowania nie jest wymagana.

CO ZYSKASZ

CENA
Ustalana indywidualnie zawiera m.in.

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  

Przekazanie kompleksowej wiedzy o FAS, planowaniu i realizacji zajęć z

dziećmi z FAS. Jak prowadzić skuteczną terapię dziecka z FAS.

CEL SZKOLENIA



PRACA TERAPEUTYCZNA
Z DZIECKIEM Z ZESPOŁEM FAS
(ALKOHOLOWYM ZESPOŁEM
PŁODOWYM)

PROGRAM

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

redukowanie zachowań trudnych 

Ocena funkcjonowania dziecka

ocena w oparciu o VB-MAPP

wyznaczanie celów terapeutycznych w oparciu o wynik

kwestionariusza

FORMY
• webinarowe • otwarte 

• zamknięte 

METODY PRACY
• wykład • dyskusja  • warsztat 

• prezentacja filmów  • praca

samodzielna

KONTAKT
Niepubliczna Placówka Doskonalenia

Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm

ul. Kowieńska 24, Warszawa

660 330 220 lub 22 308 66 33

fundacja@pomocautyzm.org lub

p.parzuchowska@pomocautyzm.org

materiały szkoleniowe (prezentacja + dodatkowe)

nagranie szkolenia dostępne 7 dni (w przypadku webinaru)

BONUSY


