Serdecznie zapraszamy rodziców małych dzieci na konsultacje z wykorzystaniem Wideotreningu komunikacji
oraz konsultacje z użyciem skali Brazeltona. Konsultacje odbywają się w Praskim Centrum Dziecka i Rodziny
przy ul. Walecznych 59
Wideotrening Komunikacji (Video Interaction Training - VIT) to nowoczesna, niezwykle skuteczna, intensywna
forma treningu zdolności komunikowania się.
Najważniejsza w wideotreningu komunikacji jest analiza zasad komunikacji w oparciu
o nagrany materiał filmowy.
Program wideotreningu składa się z naprzemiennych sesji: nagranie – omówienie filmu.
Trener VIT wykonuje nagranie wideo klienta (w Fundacji - rodzica z dzieckiem). Nagrany materiał filmowy jest
następnie analizowany przez trenera, dokonującego selekcji udanych (pozytywnych) relacji. Wspólnie
z klientem lub klientami trener ogląda i omawia tylko wybrane fragmenty, koncentrując się na pokazywaniu
i rozbudowywaniu elementów pozytywnych interakcji pomiędzy podopiecznymi a ich opiekunami.
Metoda wideotreningu opiera się na przekonaniu, że dobre relacje i prawidłowa komunikacja są fundamentem
wychowania i kształcenia. Wideotrening komunikacji trwa zwykle od dwóch do sześciu miesięcy (średnio 6
nagrao).
W Fundacji Dzieci Niczyje metoda wideotreningu stosowana jest w pracy indywidualnej
i grupowej.
Zapraszamy na konsultacje z wykorzystaniem metody Wideotreningu Komunikacji – zapisy w sekretariacie
Fundacji. Tel.22 616 16 69
Skala Brazeltona
Skala Oceny Zachowania Noworodka (NBAS) to jeden z najczęściej stosowanych na świecie narzędzi opisu
funkcjonowania noworodków. Pozwala ona na stworzenie kompleksowego profilu funkcjonowania
niemowlęcia, w którym najważniejszy jest opis pełnego zakresu jego zachowao, w tym umiejętności i mocnych
stron. Skala umożliwia otrzymanie obrazu aktualnego statusu układu autonomicznego, ruchowego
i społecznego niemowlęcia oraz tzw. układu stanów związanego z zakresem zdolności dziecka do samoregulacji.
Dzięki zastosowaniu w badaniu skali Brazeltona bardzo wcześnie można wykryd obszary sprawiające dziecku
trudności i wymagające uwagi i wsparcia rodziców lub dodatkowej interwencji.
Badanie z użyciem skali NBAS trwa około 30 minut, natomiast całe spotkanie najczęściej ponad godzinę. Na
początku badania noworodek jest obserwowany podczas snu. Wówczas określane są jego reakcje na bodźce w
tym stanie. Następnie przeprowadza się badanie funkcjonowania dziecka w obszarze interakcji społecznych
oraz uwagi na bodźce nieożywione, a także badanie odruchów neurologicznych. Badanie odbywa się w
obecności rodziców. W trakcie rozmowy podsumowującej rodzice uzyskują informacje o funkcjonowaniu
dziecka oraz wskazówki dotyczące opieki. Badanie za pomocą skali Brazeltona pomaga lepiej rozumied sposób,
w jaki dziecko komunikuje się z innymi osobami oraz wzmacniając tym samym poczucie kompetencji,
podpowiada najbardziej optymalne dla jego rozwoju sposoby zajmowania się nim.
Badanie z użyciem wykorzystania skali oceny noworodka wykonuje się do 7 tygodnia życia dziecka.
Konsultacje psychologiczne z wykorzystaniem Skali Oceny Noworodka wg dr Brazeltona - oferta dla rodziców
noworodków terminy konsultacji: 8.11, 6.12. 2013
Zapisy na konsultacje pod nr telefonu: 22 616 16 69

