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Szkolenie dla psychologów i biegłych sądowych z zakresu psychologii
Oraz OZSS
Dotyczący syndromu PAS
(Syndromu alienacji rodzicielskiej)

Szkolenie zakresie diagnozowania i rozpoznawania
syndromu alienacji rodzicielskiej
18 godz.
Cel szkolenia i
grupa
docelowa

Celem proponowanego szkolenia jest wyposażenie uczestników
w wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie rozpoznawania i
diagnozowania syndromu PAS. Założenia szkolenia koncentrują się na
doskonaleniu warsztatu z zakresu diagnozy psychologicznej
wykorzystywanej w orzecznictwie sądowym. Kurs skierowany jest do
psychologów w tym do biegłych sądowych w zakresie psychologii.

Koszt
szkolenia
Program

Udział w kursie jest całkowicie odpłatny 360 zł. Grupa nie może liczyć
więcej niż 12 osób.
Program kursu składa się z dwóch modułów; każda moduł podejmuje
inne zagadnienia. Pierwszy dotyczy elementów związanych z wiedzą
dotyczącą zespołu PAS, drugi z diagnostyką dotyczącą roli i znaczenia
protodiagnozą i diagnozą nozologiczną
Moduł I: – 10 godz.
źródła PAS: rola główny opiekun i/lub opiekuna rozdzielonego
stopnie nasilenia PAS,
zaburzenia emocjonalne, rozwojowe, psychiczne, trudności w
budowaniu intymnych związków, towarzyszące przez całe życie
problemy z tożsamością, choroby psychiczne, problemy
emocjonalne, a PAS,
rozróżnienie konfliktu od zjawiska PAS (syndromu alienacji
rodzicielskiej),
rola przemocy emocjonalnej, psychicznej w PAS,
proces alienacji i jego efekty w dorosłym życiu.
Moduł II: Diagnoza – 8 godz.
powrót do protodiagnozy jako podstawy opiniowania
znaczenie testów klinicznych, a PAS
cechy diagnostyczne PAS (według Gardnera i Ackermana)
objawy PAS (według Gardnera)
testy i obserwacja
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Informacje
organizacyjne
Forma
zaliczenia

1. Liczba miejsc: 12.
2. Liczba grup: 2 (po 6 osób).
3. Koszt: 360zł. od osoby
4. Termin uruchomienia szkolenia: po zebraniu odpowiedniej liczby
osób.
Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia potwierdzającego udział
wraz z tematyką i liczbą godzin.

