
Jakie są potrzeby chorego z zaburzeniami psychicznymi i jak je zaspokajać
Jakie są zasady pracy z klientem z zaburzeniami psychicznymi
Jak nawiązywać i utrzymać kontakt terapeutyczny
Jakie są najczęstsze błędy i nieterapeutyczne formy kontaktu z osobami z zaburzeniami psychicznymi
Jakie są fazy kontaktu terapeutycznego i jak je stosować
Jak sprawnie opracować diagnozę terapeutyczną
Czym jest "Arkusz wiedzy o pacjencie z zaburzeniami psychicznymi oraz jego środowisku
Najczęstsze problemy i kierunki działań w terapii osób z zaburzeniami depresyjnymi
Czym jest i jak stosować elementy terapii kognitywnej
Jakie są najczęstsze problemy i kierunki działań w terapii osób z zespołem maniakalnym i schizofrenią
Jakie są najczęstsze problemy i kierunki działań w terapii osób z zespołami neurodementywnymi
Czym jest i jak zastosować model opieki według Doroty Orem w placówkach i opiece domowej
Jakie są najczęstsze problemy i kierunki działań w terapii osób z zaburzeniami lękowymi
Czym jest i jak zastosować w terapii elementy analizy transakcyjnej Erica Berne`a
Jakie są najczęstsze problemy i kierunki działań w terapii osób uzależnionych od alkoholu
Czy jest społeczność terapeutyczna i jak prawidłowo ją organizować
Czym są i jak prowadzić Treningi Umiejętności Społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Jakie są czynniki wpływające na skuteczność realizacji indywidualnych planów terapii
Jak skutecznie prowadzić edukację zdrowotną w terapii zajęciowej

OFERTA SZKOLEŃ I WARSZTATÓW
 

TERAPIA ZAJĘCIOWA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 
Czas trwania szkolenia stacjonarnego to 16 godzin lub 12 godzin w wersji video zapisu szkolenia.

Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 
Cena: 497,00 zł lub w wersji on-line oraz video zapisu 297,00 zł.  

 Cena zawiera Certyfikat MEN z hologramem oraz materiały dodatkowe,
a w przypadku szkolenia stacjonarnego również dojazd do Państwa 

 
Preferujemy małe grupy na spotkaniu on-line

(stawiamy na jakość przekazywania wiedzy i prawdziwą pracę nad Państwa problemami).



Oddech relaksacyjny
Style oddychania
Techniki oparte na oddechu
Przygotowanie do relaksacji
Zasady prowadzenia sesji relaksacyjnej
Progresywna relaksacja Jacobsona
Sesja praktyczna wg. Jacobsona
Metoda Jacobsona dla dzieci i osób z niepełnosprawnością intelektualną
Mechanika wyobraźni
Wizualizacja w praktyce
Elementy medytacji oddechowej
Trening Autogenny Schultza
Ćwiczenia treningu autogennego Schultza w praktyce
Trening autogenny dla dzieci i osób z niepełnosprawnością intelektualną
Relaksacja Henrego Wintreberga
Przeciwskazania do udziału w sesjach relaksacyjnych

 

RELAKSACJA OD A DO Z,
CZYLI JAK SKUTECZNIE PROWADZIĆ ZAJĘCIA 

Czas trwania szkolenia stacjonarnego to 8 godzin lub 6 godzin w wersji video zapisu szkolenia.
 

Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Cena: 297,00 zł lub w wersji on-line oraz video zapisu 169,00 zł.  
 Cena zawiera Certyfikat i materiały dodatkowe,

a w przypadku szkolenia stacjonarnego również dojazd do Państwa 
 
 

Podejście do pracy z osobami z zaburzeniami o charakterze otępiennym
Budowanie relacji z podopiecznym
Zwrócenie uwagi na potrzeby osób starszych i ich zaspokajanie
Zasady efektywnej komunikacji z podopiecznym z chorobą otępienną
Bariery komunikacyjne osób starszych
Komunikacja werbalna i niewerbalne
Gniew, upór, płacz bez powodu, przygnębienie, gwałtowane zmiany nastroju
Jak ograniczyć skrajne reakcje chorego i ich unikać?
Postawa terapeuty/opiekuna
Agresja i inne uciążliwe zachowania wynikające z choroby. 
Sposoby zapobiegania sytuacjom trudnym

 

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ALZHEIMERZE I DEMENCJI
Czas trwania szkolenia stacjonarnego to 6 godzin lub 3 godziny w wersji video zapisu szkolenia.

 
Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Cena: 297,00 zł lub w wersji on-line oraz video zapisu 149,00 zł.  
 Cena zawiera Certyfikat i materiały dodatkowe,

a w przypadku szkolenia stacjonarnego również dojazd do Państwa 
 



Charakterystyka chorób otępiennych (objawy i etapy)
Komunikacja z osobą chorą na demencję i Alzheimera
Konsekwencje zaburzeń dla osób starszych i ich opiekunów
Utrzymanie i poprawa sprawności fizycznej podopiecznego
Utrzymanie i poprawa samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego
Poprawa sprawności intelektualnej – efektywniejsza komunikacja z podopiecznym
Rozwój i podtrzymywanie zainteresowań – możliwości organizacji dnia podopiecznego
Oderwanie myśli podopiecznego od choroby, akceptacja sytuacji zdrowotnej
Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów międzyludzkich
Poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i zrozumienia 
Czynności dnia codziennego, usamodzielnienie podopiecznego
Orientacja w rzeczywistości
Aktywizacja ruchowa
Ćwiczenia orientacji przestrzennej 
Bezpieczna przestrzeń chorego

 

AKTYWIZACJA OSÓB STARSZYCH
Z CHOROBĄ OTĘPIENIA (ALZHEIMER - DEMENCJA) 

Czas trwania szkolenia stacjonarnego to 8 godzin lub 6 godzin w wersji video zapisu szkolenia.
 

Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Cena: 370,00 zł lub w wersji on-line oraz video zapisu 179,00 zł.  
 Cena zawiera Certyfikat i materiały dodatkowe,

a w przypadku szkolenia stacjonarnego również dojazd do Państwa 
 
 



Sens i znaczenie komunikowania się w instytucji opiekuńczej
Rodzaje i sposoby porozumiewania się podopiecznych z opiekunami
Reguły komunikowania się personelu z mieszkańcami
Poziomy porozumienia – problematyka intencjonalność i istotności komunikatu.
Rekonstruowanie biografii mieszkańca
Reinterpretacje znaczeń dokonywane na poziomie językowo-pojęciowym
Środowiskowe normy, metanormy i system wartości
Instytucjonalne rytuały i zwyczaje
Relacje partnerskie a wymagania profesjonalizacji pracy
Percepcja potrzeb podopiecznych i ich realizacja przez personel
Sytuacje konfliktowe i konflikty
Agresja i autoagresja podopiecznych
Bierność i wycofanie podopiecznych.
Roszczeniowa postawa mieszkańców
Emocje w miejscu pracy – stres i destrukcja tożsamości zawodowej
Płaszczyzny kontroli i autonomii w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym
Przestrzeń, czas, ciało i cielesność
Manipulowanie i zarządzanie wrażeniami
Samodzielność, niezależność – aktywność mieszkańców
Nabywanie umiejętności przystosowawczych.

 

EFEKTYWNA PRACA ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM 
Czas trwania szkolenia stacjonarnego to 8 godzin lub 12 godzin w wersji video zapisu szkolenia.

 
Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Cena: 597,00 zł lub w wersji on-line oraz video zapisu 279,00 zł.  
 Cena zawiera Certyfikat i materiały dodatkowe,

a w przypadku szkolenia stacjonarnego również dojazd do Państwa 
 
 



Sens i znaczenie komunikowania się w instytucji opiekuńczej
Rodzaje i sposoby porozumiewania się podopiecznych z opiekunami
Reguły komunikowania się personelu z mieszkańcami
Poziomy porozumienia – problematyka intencjonalność i istotności komunikatu.
Rekonstruowanie biografii mieszkańca
Reinterpretacje znaczeń dokonywane na poziomie językowo-pojęciowym
Środowiskowe normy, metanormy i system wartości
Instytucjonalne rytuały i zwyczaje
Relacje partnerskie a wymagania profesjonalizacji pracy
Percepcja potrzeb podopiecznych i ich realizacja przez personel
Sytuacje konfliktowe i konflikty
Agresja i autoagresja podopiecznych
Bierność́ i wycofanie podopiecznych.
Roszczeniowa postawa mieszkańców
Emocje w miejscu pracy – stres i destrukcja tożsamości zawodowej
Płaszczyzny kontroli i autonomii w Domu Pomocy Społecznej
Przestrzeń, czas, ciało i cielesność
Manipulowanie i zarządzanie wrażeniami
Samodzielność, niezależność – aktywność mieszkańców
Nabywanie umiejętności przystosowawczych.

 

EFEKTYWNA PRACA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 
Czas trwania szkolenia stacjonarnego to 8 godzin lub 12 godzin w wersji video zapisu szkolenia.

 
Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Cena: 597,00 zł lub w wersji on-line oraz video zapisu 279,00 zł.  
 Cena zawiera Certyfikat i materiały dodatkowe,

a w przypadku szkolenia stacjonarnego również dojazd do Państwa 
 
 



Zielona opieka i terapia lasem
Cele terapeutyczne silwoterapii
Główne założenia metody silwoterapii
Historia i badania nad silwoterapią
Zdrowotne właściwości silwoterapii
Terapeutyczna moc silwoterapii
Wielozmysłowość i jej praktyczne wykorzystanie w silwoterapii
Podstawowe założenia i zasady silwoterapii
Terapeutyczny krąg, a wspierające milczenie w silwoterapii,
 a komunikacja w grupie terapeutycznej podczas sesji silwoterapii
Leśne zadania i ich znaczenie w silwoterapii
Priopercepcja i interocepcja w silwoterapii
Sesja silwoterapiii jej założenia i etapy
Cztery żywioły i ich terapeutyczne oddziaływanie na uczestników terapii
Warsztaty z silwoterapii

 

SILWOTERAPIA W TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Czas trwania szkolenia stacjonarnego to 8 godzin lub 8 godzin w wersji video zapisu szkolenia.

 
Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Cena: 247,00 zł lub w wersji on-line oraz video zapisu 179,00 zł.  
 Cena zawiera Certyfikat i materiały dodatkowe,

a w przypadku szkolenia stacjonarnego również dojazd do Państwa 
 
 

Budowa kończyn górnych i obręczy barkowej
Elementy ruchu
Dotyk
Motoryka duża
Percepcja wzrokowa, koordynacja i lateralizacja
Samoobsługa
Grafomotoryka
Diagnoza i terapia

 

TERAPIA RĘKI W TERAPII ZAJĘCIOWEJ (STOPIEŃ I I II)
Czas trwania szkolenia stacjonarnego to 8 godzin lub 8 godzin w wersji video zapisu szkolenia.

 
Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Cena: 247,00 zł lub w wersji on-line oraz video zapisu 179,00 zł.  
 Cena zawiera Certyfikat i materiały dodatkowe,

a w przypadku szkolenia stacjonarnego również dojazd do Państwa 
 
 



Ewolucja terapii ogrodem
Cele hortikuloterapii
Świadome planowanie ogrodu
Niebezpieczne rośliny w przestrzeni terapii
Uprawa warzyw w hortikuloterapii
Grzyby wielkoowocnikowe w hortikuloterapii
Dotyk w Hortikuloterapii
Bodźce klimatyczne w hortikuloterapii
Wykorzystanie zmysłów w terapii
Zwierzęta w terapii
Rośliny przyciągające zwierzęta i owady
Ścieżki dydaktyczne
Dostosowanie ogrodu do specjalnych potrzeb uczestników terapii
Ścieżki sensoryczne
Rodzaje nawierzchni
Ścieżki florystyczne
Stoły dotykowe
Dziki ogród
Fitobiografia uczestników
Zasady tworzenia ogrodów terapeutycznych
Ogrody przy placówkach specjalnych i szpitalach
Ogrody dla osób chorych neurodementywnie
Ogrody zimowe
Przykładowe aktywności w hortikuloterapii

 

HORTIKULOTERAPIA W TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Czas trwania szkolenia stacjonarnego to 8 godzin lub 4 godzin w wersji video zapisu szkolenia.

 
Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Cena: 240,00 zł lub w wersji on-line oraz video zapisu 199,00 zł.  
 Cena zawiera Certyfikat i materiały dodatkowe,

a w przypadku szkolenia stacjonarnego również dojazd do Państwa 
 
 



Subkody komunikacji niewerbalnej
Funkcje przekazu bezsłownego
Cechy pozasłownej komunikacji
Język twarzy
Mimiczne sprzężenie zwrotne
Ekspresja mimiczna a zdrowie
Wyraz twarzy a zachowanie
Mimiczna ekspresja emocjonalna
Style mimicznej komunikacji
Funkcje kontaktu wzrokowego
Kierunek spojrzenia w komunikacji
Wzrokowe wyrażanie emocji
Reakcje źreniczne 
Wzrokowe interakcje wewnątrzgrupowe
Wzorce spojrzeń a cechy osobowości
Komunikacja kinezyczna w relacji terapeutycznej
Gesty autonomiczne, ilustracyjne, adaptacyjne i regulacyjna
Zgodność postoralna i ruchy ciała
Terapeutyczna moc dotyku
Semantyka dotyku
Komunikacja proksemiczna
Komunikacja paralingwistyczna
Cisza klasyczna i terapeutyczna
Obserwacja terapeutyczne zachowań niewerbalnych
Błędy i niespójności w komunikacji

 

POZASŁOWNA KOMUNIKACJA TERAPEUTYCZNA
W TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Czas trwania szkolenia stacjonarnego to 16 godzin lub 16 godzin w wersji video zapisu szkolenia.
 

Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Cena: 897,00 zł lub w wersji on-line oraz video zapisu 797,00 zł.  
 Cena zawiera Certyfikat i materiały dodatkowe,

a w przypadku szkolenia stacjonarnego również dojazd do Państwa 
 
 



Plan tekstu terapeutycznego
Struktura opowieści terapeutycznej
Paradygmat opowiadania terapeutycznego
Metoda ośmiu sekwencji 
Struktury w bajce i baśni
Terapeutyczna moc tekstów
Wartości ludyczne bajek i baśni
Zasady pisanie bajek 
Rodzaje bajek terapeutycznych
Struktura dramaturgiczna w bajkach
Motyw wyprawy bohatera w opowieści terapeutycznej
Praktyczne wskazówki i podpowiedzi

 

JAK PISAĆ OPOWIEŚCI TERAPEUTYCZNE
Czas trwania szkolenia stacjonarnego to 8 godzin lub 6 godzin w wersji video zapisu szkolenia.

 
Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Cena: 240,00 zł lub w wersji on-line oraz video zapisu 199,00 zł.  
 Cena zawiera Certyfikat i materiały dodatkowe,

a w przypadku szkolenia stacjonarnego również dojazd do Państwa 
 
 

Podstawy teatroterapii
Praca nad widowiskiem teatralnym
Reżyser jako profesjonalny widz
Budowa planu pracy teatru amatorskiego
Metodyka pracy nad scenariuszem
Rekwizyt, strój, przestrzeń teatralna
Budowanie relacji reżyser-aktor-widowsko
Dynamiczne konstruowanie spektaklu od etiudy do prezentacji scenicznej
Praktyczna analiza materiałów multimedialnych, etiud teatralnych
Elementy technik aktorskich
Zabawy i gry parateatralne

 

TEATROTERAPIA - BUDOWA SPEKTAKLU TERAPETYCZNEGO
Czas trwania szkolenia stacjonarnego to 8 godzin lub 6 godzin w wersji video zapisu szkolenia.

 
Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Cena: 297,00 zł lub w wersji on-line oraz video zapisu 149,00 zł.  
 Cena zawiera Certyfikat i materiały dodatkowe,

a w przypadku szkolenia stacjonarnego również dojazd do Państwa 
 
 



Jak wybrać interpretację tekstu bajki lub baśni
Jak celnie określić problem i adresata naszej adaptacji
Forma teatralna adaptacji teatralnej
Struktura przedstawienia teatralnego
Klasyczna budowa bajki 
Rodzaje kompozycji spektaklu teatralnego
Struktura rozwoju konfliktu
Jak zbudować ciekawą akcję w przedstawieniu
Charakterystyka postaci w pracy z dzieckiem
Budowa postaci scenicznej
Pisanie dialogów
ABC nauczyciela prowadzącego kółko teatralne

 

JAK ZROBIĆ ADAPTACJĘ BAJKI LUB BAŚNIE
W TEATRZE SZKOLNYM - AMATORSKIM

Czas trwania szkolenia stacjonarnego to 8 godzin lub 6 godzin w wersji video zapisu szkolenia.
 

Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Cena: 199,00 zł lub w wersji on-line oraz video zapisu 249,00 zł.  
 Cena zawiera Certyfikat i materiały dodatkowe,

a w przypadku szkolenia stacjonarnego również dojazd do Państwa 
 
 

ABC integracji sensorycznej
ABC zmysłów
Terapia
Zaburzenia przetwarzania sensorycznego
Ocena wrażliwości sensorycznej
Dysfunkcje przewodzenia bodźców zewnętrznych
Diagnostyka i planowanie terapeutyczne
Terapia integracji sensorycznej
Schematy terapeutyczne
Ćwiczenia angażujące zmysły
Udział rodziców i opiekunów w terapii

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA W TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Czas trwania szkolenia stacjonarnego to 8 godzin lub 6 godzin w wersji video zapisu szkolenia.

 
Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Cena: 199,00 zł lub w wersji on-line oraz video zapisu 249,00 zł.  
 Cena zawiera Certyfikat i materiały dodatkowe,

a w przypadku szkolenia stacjonarnego również dojazd do Państwa 
 
 



Kontrakt i jego istota
Warunki zawierania kontraktu
Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom
Etapy interwencji
Ocena i charakterystyka problemowego zachowania
Obserwacja i wybór zachowania problemowego
Dostosowanie warunków w placówce
Rozmowa z pozostałymi członkami zespołu oraz rodzicami
Rodzaje konsekwencji nieprzestrzegania kontraktu
Monitorowanie zachowań
Karty zachowań – ćwiczenia praktyczne
Analiza różnego typu kontraktów

 

KONTRAKT TERAPEUTYCZNY W PRACY 
Z ZACHOWANIAMI TRUDNYMI - PROBLEMOWYMI

Czas trwania szkolenia stacjonarnego to 8 godzin lub 5 godzin w wersji video zapisu szkolenia.
 

Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Cena: 297,00 zł lub w wersji on-line oraz video zapisu 167,00 zł.  
 Cena zawiera Certyfikat i materiały dodatkowe,

a w przypadku szkolenia stacjonarnego również dojazd do Państwa 
 
 

ABC integracji sensorycznej
ABC zmysłów
Terapia
Zaburzenia przetwarzania sensorycznego
Ocena wrażliwości sensorycznej
Dysfunkcje przewodzenia bodźców zewnętrznych
Diagnostyka i planowanie terapeutyczne
Terapia integracji sensorycznej
Schematy terapeutyczne
Ćwiczenia angażujące zmysły
Udział rodziców i opiekunów w terapii

 

JAK PROWADZIĆ TEATR RADIOWY
JAKO FORMĘ TEATROTERAPII

Czas trwania szkolenia stacjonarnego to 8 godzin lub 5 godzin w wersji video zapisu szkolenia.
 

Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Cena: 297,00 zł lub w wersji on-line oraz video zapisu 167,00 zł.  
 Cena zawiera Certyfikat i materiały dodatkowe,

a w przypadku szkolenia stacjonarnego również dojazd do Państwa 
 
 



Wprowadzenie do arteterapii
Budowanie procesu terapeutycznego
Narzędzia arteterapii
Podstawowe techniki arteterapii i ich zastosowanie
Specjalistyczne techniki arteterapii i ich zastosowanie
Proces terapeutyczny w pracy z grupą
Wspomaganie rozwoju uczestników poprzez arteterapię
Praktyczne zastosowanie arteterapii w pracy nauczyciela i terapeuty

 

ARTETERAPIA W TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Czas trwania szkolenia stacjonarnego to 8 godzin lub 6 godzin w wersji video zapisu szkolenia.

 
Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Cena: 297,00 zł lub w wersji on-line oraz video zapisu 167,00 zł.  
 Cena zawiera Certyfikat i materiały dodatkowe,

a w przypadku szkolenia stacjonarnego również dojazd do Państwa 
 
 

Praca z Bajką – indywidualizacja podejścia do uczestników
Rozwój emocjonalny dziecka
Bajka i baśń i ich symbolika w bajkoterapii
Zabawy z bajką
Metoda story line
Rysunrk w pracy z bajką
Pytania pogłębiające
Przykłady bajek do samodzielnej analizy
Zasady tworzenia bajek
Ćwiczenia w bajkoterapii
Lapbook
Praca z lękiem w różnych sytuacjach życiowych
Bajki relaksacyjne
Bajkoterapia w procesie wsparcia uczestników
Bajki psychoterapeutyczne
Praca z bajką metoda dramy

 

BIBLIOTERAPIA W TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Czas trwania szkolenia stacjonarnego to 8 godzin lub 6 godzin w wersji video zapisu szkolenia.

 
Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Cena: 297,00 zł lub w wersji on-line oraz video zapisu 167,00 zł.  
 Cena zawiera Certyfikat i materiały dodatkowe,

a w przypadku szkolenia stacjonarnego również dojazd do Państwa 
 
 



Rozpoznanie i nietypowe objawy depresji
Przyczyny depresji
Różnice depresji dzieci młodzieży i osób dorosłych
Zniekształcenie poznawcze
Depresja, a pobyt w szkole
Trudne zachowania w depresji
Rodzina, a dziecko z depresją
Zasady spędzania czasu wolnego i higiena snu
Pozytywne wzmocnienia w terapii
Profilaktyka depresji – praktyczne ćwiczenia i kierunki pracy
Anoreksja, bulimia i zakupoholizm
Uzależnienie od Internetu
Samookaleczanie
Właściwości osobowe osób popełniających samobójstwa
Sygnały ostrzegawcze
Czynniki ryzyka

 

DEPRESJA DZIECI I MŁODZIEŻY
Czas trwania szkolenia stacjonarnego to 8 godzin lub 6 godzin w wersji video zapisu szkolenia.

 
Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Cena: 297,00 zł lub w wersji on-line oraz video zapisu 197,00 zł.  
 Cena zawiera Certyfikat i materiały dodatkowe,

a w przypadku szkolenia stacjonarnego również dojazd do Państwa 
 
 

Metody rozpoznawania potrzeb
Metody współpracy w planowaniu celów
Poszukiwanie wspólnych celów
Ewaluacja trafności i przydatności zaplanowanych celów
Zasada organizacji uczącej się
Kultura organizacji a praca zespołow

 

EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA 
W ZESPOLE TERAPEUTYCZNYM

Czas trwania szkolenia stacjonarnego to 8 godzin lub 6 godzin w wersji video zapisu szkolenia.
 

Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Cena: 297,00 zł lub w wersji on-line oraz video zapisu 197,00 zł.  
 Cena zawiera Certyfikat i materiały dodatkowe,

a w przypadku szkolenia stacjonarnego również dojazd do Państwa 
 
 



Rozpoznanie i nietypowe objawy depresji
Nurt poznawczo-behawioralny
Interakcyjne modele funkcjonowania psychiki
Kara w procesie wychowawczym
Normy i zasady w placówce
Nagrody i ich rodzaje
System Przywileje – zasady – konsekwencje
System żetonowy
Chwalenie i systematyczna uwaga
Trudne zachowania
Praca z osobami z ADHD i zaburzeniami zachowania
Czynniki spustowe zachowań problemowych
Przekonania kluczowe i pośredniczące
Strategie kompensacyjne
Praca z osobami zaburzeniami lękowymi i depresją
Restrukturyzacja poznawcza
Schemat życia
Automatyzm myśli
Dialog sokratejski
ACT – Zaangażowanie i akceptacja
Autoagresja i współczucie wobec siebie
Wzmacnianie poczucia własnej wartości
Uważność w codziennym życiu
Narzędzia terapii pozanawczo-behawioralnej

 

TERAPIA POZNAWCZO BEHAWIORALNA
W TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Czas trwania szkolenia stacjonarnego to 16 godzin lub 12 godzin w wersji video zapisu szkolenia.
 

Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Cena: 297,00 zł lub w wersji on-line oraz video zapisu 197,00 zł.  
 Cena zawiera Certyfikat i materiały dodatkowe,

a w przypadku szkolenia stacjonarnego również dojazd do Państwa 
 
 



Zdolności poznawcze
Procesy sensoryczne spostrzegawczości i uwagi
Ćwiczenia wspomagające spostrzegawczość i uwagę
Inteligencja i jej rodzaje
Trening poznawczy
Proces spostrzegania
Trening kontroli poznawczej
Pamięć jej rodzaje
Fazy procesu pamięciowego
Teoria zapominania
Ćwiczenia wspomagające proces uczenia się i pamięć
Zdolności językowe i matematyczne
Ćwiczenia rozwijające zdolności językowe i matematyczne
Rodzaje myślenia
Myślenie logiczne
Ćwiczenia rozwijające myślenie logiczne
Trening myślenia kreatywnego i wizualnego
Twórczość i kreatywność

 

TRENING ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH I KREATYWNOŚCI
Czas trwania szkolenia stacjonarnego to 8 godzin lub 6 godzin w wersji video zapisu szkolenia.

 
Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Cena: 297,00 zł lub w wersji on-line oraz video zapisu 167,00 zł.  
 Cena zawiera Certyfikat i materiały dodatkowe,

a w przypadku szkolenia stacjonarnego również dojazd do Państwa 
 
 

Koncentracja
Przyczyny braku koncentracji
Objawy zaburzeń koncentracji
Ćwiczenia koncentracji uwagi
Dostosowanie otoczenia i wymagań
Motywacja w koncentracji uwagi
Zabawy usprawniające pamięć i koncentrację
Emocje a koncentracja uwagi
Higiena snu
Ćwiczenia relaksacyjne
Pamięć i proces uczenia się

 

TRENING KONCENTRACJI UWAGI I PAMIĘCI
Czas trwania szkolenia stacjonarnego to 8 godzin lub 6 godzin w wersji video zapisu szkolenia.

 
Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 
 



ABC Uważności
Podstawy relaksacji
Ćwiczenia uważności
Trening uważności w placówce
Praca z oddechem
Trening uwagi
Zabawy na uważność
Stres
Depresja i lęk
Ćwiczenia dla uczestników i ich rodzin (rodzice, opiekunowie)
Karty ćwiczeń

 

TRENING UWAŻNOŚCI W TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Czas trwania szkolenia stacjonarnego to 8 godzin lub 6 godzin w wersji video zapisu szkolenia.

 
Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Cena: 297,00 zł lub w wersji on-line oraz video zapisu 167,00 zł.  
 Cena zawiera Certyfikat i materiały dodatkowe,

a w przypadku szkolenia stacjonarnego również dojazd do Państwa 
 
 

Zasady wystąpień publicznych
Komunikacja niewerbalna
Autoprezentacja
Przygotowanie prezentacji
Tajniki ciekawej prezentacji
Wykorzystanie technologii w wystąpieniach publicznych
Stres i trema
Sytuacje kryzysowe podczas wystąpienia i prezentacji
Praca z głosem – emisja głosu
Ćwiczenia emisji głosu

 

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE - PREZENTACJE
WARSZTAT WŁASNY

Czas trwania szkolenia stacjonarnego to 8 godzin lub 6 godzin w wersji video zapisu szkolenia.
 

Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Cena: 297,00 zł lub w wersji on-line oraz video zapisu 167,00 zł.  
 Cena zawiera Certyfikat i materiały dodatkowe,

a w przypadku szkolenia stacjonarnego również dojazd do Państwa 
 
 



Umiejętności społeczne - podstawy teoretyczne
Cele i rodzaje treningów umiejętności społecznych
Rozwój umiejętności społecznych
Zaburzenia osobowości i zaburzenia myślenia
Ocena umiejętności społecznych
Kwestionariusz PSOF-ON
Wskazania do zajęć indywidualnych i grupowych
Programy treningów TUS dla młodzieży
Dobór uczestników do grup
Diagnoza i dobór grupy
Kontrakt podczas zajęć TUS
Etapy zajęć
Zasady pracy z grupą
Tworzenie materiałów - pomocy treningowych
Praktyczne przykłady algorytmu działań
Emocje i normy społeczne
Komunikacja interpersonalna i asertywność
Rozwiązywanie sytuacji trudnych
Zdrowie i higiena osobista
Budżet i kulinaria
Gospodarstwo domowe i umiejętności praktyczne
Przygotowanie do pracy i jej zmiany
Systemy motywacyjne i ich dobór
Zachowania trudne
Współpraca ze środowiskiem i zespołem terapeutycznym

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
DLA OSÓB DOROSŁYCH

Czas trwania szkolenia stacjonarnego to 16 godzin lub 14 godzin w wersji video zapisu szkolenia.
 

Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Cena: 297,00 zł lub w wersji on-line oraz video zapisu 197,00 zł.  
 Cena zawiera Certyfikat i materiały dodatkowe,

a w przypadku szkolenia stacjonarnego również dojazd do Państwa 
 
 



Umiejętności społeczne - podstawy teoretyczne
Cele i rodzaje treningów umiejętności społecznych
Rozwój umiejętności społecznych
Zaburzenia rozwoju zaburzeń społeczno - emocjonalnych
Ocena umiejętności społecznych
Kwestionariusz PSOF-ON
Wskazania do zajęć indywidualnych i grupowych
Programy treningów TUS dla młodzieży
Dobór uczestników do grup
Diagnoza i dobór grupy
Kontrakt podczas zajęć TUS
Etapy zajęć
Zasady pracy z grupą
Tworzenie materiałów - pomocy treningowych
Praktyczne przykłady algorytmu działań
Emocje i normy społeczne
Komunikacja interpersonalna i asertywność
Sytuacje trudne
Współdziałanie
Samoświadomość
Systemy motywacyjne i ich dobór
Generalizacja
Zachowania trudne
Współpraca i kooperacja z rodzicami / opiekunami

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
DLA DZIECII MŁODZIEŻY (I I II STOPNIA)

Czas trwania szkolenia stacjonarnego to 16 godzin lub 16 godzin w wersji video zapisu szkolenia.
 

Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Cena: 297,00 zł lub w wersji on-line oraz video zapisu 197,00 zł.  
 Cena zawiera Certyfikat i materiały dodatkowe,

a w przypadku szkolenia stacjonarnego również dojazd do Państwa 
 
 



Odpowiedzialność rodziców i opiekunów za rozwój uczestników
Partnerstwo edukacyjne
Modele partnerstwa
Współpraca instytucji z rodzicami / opiekunami
Proces nauki i terapii
Metoda projektów w pracy grupowej
Współdziałanie, a wspólnota wychowawcza 
Czynnik utrudniające porozumiewanie się
Diagnoza środowiska rodzinnego i lokalnego
Profil szkoły
Trudne rozmowy
Formy współpracy pomiędzy placówką, a domem
Formy współpracy
Rozmowy strukturalne
Tajniki współpracy z rodzicami / opiekunami

 

EFEKTYWNA BUDOWA RELACJI W PRACY
TERAPEUTA / NAUCZYCIEL - RODZIC - / OPIEKUN - UCZESTNIK

Czas trwania szkolenia stacjonarnego to 8 godzin lub 6 godzin w wersji video zapisu szkolenia.
 

Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Cena: 297,00 zł lub w wersji on-line oraz video zapisu 167,00 zł.  
 Cena zawiera Certyfikat i materiały dodatkowe,

a w przypadku szkolenia stacjonarnego również dojazd do Państwa 
 
 



Rozpoznanie ADHD
Rozróżnienie ADHD od innych zaburzeń
Konsekwencje ADHD
Adaptacja otoczenia i metod pracy 
Zasady i ich rola w efektywnej pracy
Pochwały, nagrody i przywileje
System żetonowy w codziennej pracy i nauce
Motywacja do pracy
Psychoedukacja w pracy z rodzicami / opiekunami
Zasady współpracy
Kontrakt terapeutyczny
Sposoby reagowania na sytuacje trudne i problemowe

 

PRACA Z DZIECKIEM Z ADHD
Czas trwania szkolenia stacjonarnego to 8 godzin lub 6 godzin w wersji video zapisu szkolenia.

 
Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Cena: 297,00 zł lub w wersji on-line oraz video zapisu 197,00 zł.  
 Cena zawiera Certyfikat i materiały dodatkowe,

a w przypadku szkolenia stacjonarnego również dojazd do Państwa 
 
 

Podstawy teoretyczne
Norma rozwojowa
Orzeczenia jako źródła wiedzy
Rodzina dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
Praca zróżnicowana - formy zadań domowych
Kontakty z rodzicami / opiekunami
Obserwacja funkcjonowania dziecka
Indywidualny system wzmocnień
Nagrody, a proces terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczy

 

PRACA Z DZIECKIEM 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Czas trwania szkolenia stacjonarnego to 8 godzin lub 6 godzin w wersji video zapisu szkolenia.
 

Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Cena: 297,00 zł lub w wersji on-line oraz video zapisu 197,00 zł.  
 Cena zawiera Certyfikat i materiały dodatkowe,

a w przypadku szkolenia stacjonarnego również dojazd do Państwa 
 
 



Dziecko z autyzmem - podstawowe wiadomości
Problemy i ich charakterystyka
Adaptacja wymagań, do indywidualnych możliwości
Zmiana i modyfikowanie zachowań
Opis i analiza zachowań
Ocena funkcjonalna i jej etapy
Ocena zachowań i ich pomiar
Zachowania docelowe
Rozwijanie nowych zachowań
Techniki nauczania
Strategie wsparcia
Gospodarka żetonowa
Współpraca z rodzicami / opiekunami
Rozwijanie kompetencji rodziców

 

PRACA Z DZIECKIEM Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM
Czas trwania szkolenia stacjonarnego to 8 godzin lub 6 godzin w wersji video zapisu szkolenia.

 
Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Cena: 297,00 zł lub w wersji on-line oraz video zapisu 197,00 zł.  
 Cena zawiera Certyfikat i materiały dodatkowe,

a w przypadku szkolenia stacjonarnego również dojazd do Państwa 
 
 



 

KURS KWALIFIKACYJNY
INSTRUKTOR TEATRALNY

 
CHARAKTER KURSU: KURS KWALIFIKACYJNY

ZAKOŃCZONY CERTYFIKATEM Z HOLOGRAMEM I SUPLEMENTEM
 

METODA KSZTAŁCENIA: ONLINE (E-LEARNING) / SAMOKSZTAŁCENIE / DOSTĘP DO VIDEO

FORMA ZALICZENIA: NAPISANIE SCENARIUSZA TEATROTERAPEUTYCZNEGO
 
 

KURS SKIEROWANY JEST DO:

- studentów i słuchaczy, a także absolwentów kierunku terapia zajęciowa;
- nauczycieli różnych etapów edukacyjnych, pedagogów i pracowników szkół i ośrodków;
- pracowników WTZ, ŚDS, ZOL
- pracowników ośrodków kultury, szpitali;
- pracowników świetlic szkolnych, wiejskich i socjoterapeutycznych;
- absolwentów szkół teatralnych (wydziałów aktorskich, reżyserskich i wiedzy o teatrze) oraz różnego typu szkół
licencjackich i pomaturalnych, przygotowujących do zawodu aktora;
- osób chcących zorganizować kurs(y), zajęcia teatralne dla młodych adeptów sztuki teatralnej;
- pozostałych osób chcących zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie działań teatroterpeutycznych

 
 

Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Rodzaje teatru, budowa grupy teatralnej, budowa teatru w miejscu pracy, scenariusz teatroterapeutyczny, metodyka
pisania opowieści terapeutycznych, teatr szkolny, adaptacja bajek i baśni, metoda kolorowych kapeluszy, budowa
postaci w przedstawieniu, relacje na scenie i w teatrze, przestrzeń sceniczna, warstwa plastyczna w przedstawieniu,
warstwa muzyczna w przedstawieniu, zabawy kształtujące ekspresję muzyczną, gry i zabawy muzyczne, plan pracy
aktora, zadania aktorskie, teatr radiowy, sala do muzykoterapii, sala do teatroterapii, tempo w pracy aktora,
kostium teatralny, gry i zabawy na współpracę, rekwizyty i scenografia w przedstawieniu, praca z głosem, oddech
w pracy aktora, praca z ciałem w teatrze, akcja fizyczna w teatrze, ćwiczenia uważności aktorskiej, improwizacja
teatralna, ćwiczenia ekspresji teatralnej, praca z napięciem aktora, język ciała w teatrze, zaufanie w teatrze
amatorskim, gry i zabawy na zaufanie, wyzwania w teatroterapii, dosłowność w teatrze i pracy aktora, premiera w
teatrze, planowanie występów i przeglądów teatralnych, analiza przedstawień teatralnych, warsztaty pracy nad
scenariuszem teatroterapeutycznym, teatroterapia w praktyce, właściwości teatroterapii, teatroterapia sposobem na
agresję i przemoc, pedagogika zabawy, metoda stylizacji w teatroterapii, Trening Umiejętności Społecznych z
wykorzystaniem teatroterapii.

 
Cena promocyjna: 470,00 zł. Cena regularna to: 2490,00 zł.  

 Cena zawiera Certyfikat z suplementem i materiały dodatkowe,
 
 
 



 

KURS CHOREOTERAPIA W TERAPII ZAJĘCIOWEJ
 

KURS ZAKOŃCZONY CERTYFIKATEM Z HOLOGRAMEM I SUPLEMENTEM
 

METODA KSZTAŁCENIA: ONLINE (E-LEARNING) / SAMOKSZTAŁCENIE / DOSTĘP DO VIDEO

FORMA ZALICZENIA: OPRACOWANIE SCENARIUSZA WARSZTATÓW Z CHOREOTERAPII
 
 

KURS SKIEROWANY JEST DO:

-- studentów i słuchaczy, a także absolwentów kierunku terapia zajęciowa;
- nauczycieli różnych etapów edukacyjnych, pedagogów i pracowników szkół i ośrodków;
- pracowników WTZ, ŚDS, ZOL
- pracowników ośrodków kultury, szpitali;
- pracowników świetlic szkolnych, wiejskich i socjoterapeutycznych;
- pozostałych osób chcących zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje 
   w zakresie działań z użyciem elementó choreoterapii

 
 

Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:
Choreoterapia wprowadzenie, podstawy wiedzy o tańcu, wybrane koncepcje choreoterapii, projektowanie

warsztatów choreoterapii, proces terapeutyczny, główne techniki i strategie terapeutyczne, funkcje terapeutyczne
tańca, biomechaniczne podstawy aktywności ruchowej, diagnoza tańca, testy psychomotoryczne, analiza ruchu,

modele pracy w choreoterapii, diagnoza uwarunkowań osobowościowych, podstawowe techniki pracy, koncepcje
wychowania muzycznego, rytmika w choreoterapii, emisja głosu i praca nad głosem, etiuda taneczno – muzyczna,

zapis tańca, choreoterapia wg. Junga, choreoterapia tańcem wg. Adlera, choreoterapia grupowa,
choreoterapia z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, choreoterapia z osobami z autyzmem

oraz minimalnymi uszkodzeniami mózgu, choreoterapia dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu,
choreoterapia z seniorami, choreoterapia dla osób z anoreksją, bulimią oraz otyłością,|

choreoterapia z dziećmi z trudnych środowisk, choreoterapia z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
choreoterapia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

 
Cena promocyjna: 1990.00 zł. Cena regularna to: 2490,00 zł.  

 Cena zawiera Certyfikat z suplementem i materiały dodatkowe,
 
 
 



 

 

NASZA FIRMA OD 2020 ROKU POSIADA WPIS
DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH (RIS)

NR 2.23/00235/2022
 

DLATEGO MOGĄ PAŃSTWO SKORZYSTAĆ W PLACÓWCE 
ZE 100% SFINANSOWANIU KOSZTU SZKOLEŃ I KURSÓW...

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków
Funduszu Pracy, aby wspierać kształcenie pracodawców i pracowników. 

 
Podstawa prawna:

 
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

poz. 1265 i poz. 1149
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie

przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego poz. 639
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające
rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu

Szkoleniowego poz. 2155
 
 

W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT,
CHĘTNIE POMOŻEMY I PODPOWIEMY, 

JAK STARAĆ SIĘ O POWYŻSZE WSPARCIE...
 
 
 

(+48) 504-509-977
 

kontakt@terapiazajeciowa.com.pl

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByYear.xsp?type=WDU&year=2018
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByYear.xsp?type=WDU&year=2014
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByYear.xsp?type=WDU&year=2016


 

 

ORGANIZUJEMY RÓWNIEŻ WARSZTATY DLA INSTRUKTORÓW,
TERAPEUTÓW, REHABILITANTÓW I NAUCZYCIELI I OPIEKUNÓW 

ORAZ RAD PROGRAMOWYCH Z TEMATYKI:
 

- Warsztaty z zakresu poezjoterapii

- Warsztaty z zakresu Choreoterapii (Wrap-Dance) taniec z chustami

- Warsztaty z zakresu Choreoterapii (tańce integracyjne – tańce w kręgu)

- Warsztaty gry i zabawy: artykulacyjne i fonacyjne, dla dzieci małych - żłobkowe, muzyczne, animacyjne,
na dobrą pamięć, integracyjne, na zimę, wiosnę, jesień, wakacyjne, letnie, zimowe, na Mikołaja,
przedszkolne, na kreatywność, na percepcję, ruchowe, sensoryczne, teatralne, terenowe, dydaktyczne,
 na komunikacje, relaksacyjnych, aktywizujące, dla osób z niepełnosprawnością, dla osób niewidomych,
ludowe, na zaufanie, przeciw agresji, na współpracę, taneczne, plastyczne, wielkanocne, z eksperymentami,
paluszkowe, z chustą animacyjne, rozwijające kreatywność, matematyczne, arteterapeutyczne, kształtujące
charakter, matematyczne, z dalekich krajów, stymulujące słuch, stymulujące wzrok, stymulujące muzycznie,
dla osób z autyzmem, kształtujące wrażliwość, kształtujące inteligencję emocjonalną, dla osób z
niepełnosprawnością ruchową, dla dzieci żłobkowych, kulinarne…

 
i inne względem Państwa potrzeb…

 
 
 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny.
 

ZADZWOŃ I SPRAWDŹ CZY MOŻEMY CI POMÓC
 

(+48) 504-509-977
 

kontakt@terapiazajeciowa.com.pl
 
 
 


