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Kompendium rozwoju dzieci i młodzieży.
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu znaczenia
wpływu środowiska oraz czynników psychologicznych na rozwój dzieci
i młodzieży, poczynając od fazy niemowlęctwa do okresu dojrzewania.
Szkolenie dwumodułowe, realizowane będzie dla jednej grupy szkoleniowej
w trybie wyjazdowym w Hotelu „Pod Jedlami” w Wiśle, w terminach:
moduł I: 03.04 do 05.04.2019 roku,
moduł II: 08.05 do 10.05.2019 roku.
Przedstawiciele placówek wsparcia dziennego, placówek opiekuńczowychowawczych, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, przedstawiciele oświaty, służby
zdrowia, służb pracujących z rodzinami biologicznymi oraz rodziny zastępcze
i rodziny adopcyjne z terenu województwa śląskiego.
I grupa - 20 osób.
Program szkolenia składa się
z 48 godzin dydaktycznych/
(6 dni szkoleniowych), obejmujących m.in. następujące zagadnienia
tematyczne:
Moduł I – Aspekty psychologiczne rozwoju dzieci i młodzieży:
 periodyzacja rozwoju człowieka,
 teorie rozwoju człowieka- teorie psychoanalityczne (osobowość), teorie

rozwoju psychospołecznego (tożsamość), poznawczo-rozwojowe
(myślenie) oraz teorie uczenia się (w tym społecznego uczenia się),
 wymagania rozwojowe człowieka (zadania, kryzysy),
 rodzaje zaburzeń rozwojowych – wybrane metody diagnozy i terapii.
Zagadnienie
merytoryczne:

Moduł II – Wpływ środowiska na rozwój dzieci i młodzieży:
 znaczenie wpływu środowiska na rozwój człowieka,
 poszczególne elementy środowiska warunkujące rozwój (m.in. kontekst
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organizacyjne:

kulturowy, wspierający system społeczny, tworzenie okazji do uczenia
się),
stymulatory rozwoju dzieci i młodzieży,
wpływ ról społecznych,
wpływ perswazji lub manipulacji,
rola autorytetu i wartości na różnych etapach rozwoju człowieka,
techniki pracy z dziećmi na różnych etapach rozwoju.

Rekomenduje się udział we wszystkich modułach szkolenia, celem zrealizowania
w całości założonego programu. Uczestnik ma jednak możliwość wyboru tych
tematów modułów, które szczególnie uwzględniają jego indywidualne potrzeby.
Organizator zapewnia wyżywienie, zakwaterowanie oraz materiały szkoleniowe
i dydaktyczne. Każda z osób zgłoszonych na szkolenie, po zakończeniu procesu
rekrutacji, otrzyma informację wiadomością e-mail o wyniku rekrutacji.

Termin
rekrutacji:

Forma zgłoszeń:

Dodatkowych
informacji
udziela:

Zasady
uczestnictwa:

Trener:

UWAGA! Możliwość skorzystania z zakwaterowania dotyczy uczestników
szkoleń spełniających warunek posiadania miejsca zamieszkania w miejscowości
innej niż ta, w której odbywa się szkolenie oraz utrudnionego dojazdu na miejsce
realizacji zajęć, na podstawie przedłożonych i podpisanych oświadczeń.
Oświadczenia zostaną przekazane osobom zakwalifikowanym na szkolenie, drogą
mailową.
Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest dostarczenie (pocztą lub
osobiście)
oryginału formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem
uczestnika projektu w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2019 roku.
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://rops-katowice.pl/.
Wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć do siedziby ROPS.
UWAGA: Zgłoszenie zostaje uznane za prawidłowe po dopełnieniu wszystkich
formalności tj. zgłoszenia się poprzez formularz zamieszczony na stronie,
a następnie jego wydrukowanie, podpisanie wraz z uzyskaniem zgody
bezpośredniego przełożonego oraz przesłanie do siedziby ROPS w wyznaczonym
terminie. Do zgłoszenia papierowego należy dołączyć podpisane oświadczenie
uczestnika projektu.
W zgłoszeniu rekomendujemy podawanie indywidualnego adresu e-mail
(bezpośredniego do Państwa, np. poczty służbowej imiennej) zamiast
ogólnego (np. adresu e-mail sekretariatu, kadr itp.). Znacznie przyspiesza
to komunikację i zapewnia szybszy kontakt w przypadku zakwalifikowania
na szkolenie.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Zespół ds. realizacji projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr
systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
Tel. (32) 730 68 59
e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl
Zasady uczestnictwa w szkoleniach określono w Regulaminie uczestnictwa
w szkoleniach i superwizji organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Szkolenie
i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
Paweł Pienkiewicz - psycholog, trener warsztatu i treningu interpersonalnego,
terapeuta systemowy rodzinny w drodze do certyfikatu PTP, logoterapeuta,
certyfikowany coach ICF. Prowadzi warsztaty, szkolenia i superwizje w obszarze
pomocy społecznej. Zajmuje się również prowadzeniem psychoterapii, terapii par
i rodzin oraz logoterapią.

