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ПОКАНА

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

РАБОТА С ДЕЦА С ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ. ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО
ПОВЕДЕНИЕ.

МЯСТО: СОФИЯ, Обучителна зала на ФИЦЕ-България

София, 1000

ул. Шести септември 33, ет. 6

Дати: 28-29 Юни, 2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Участниците ще придобият основни знания за детското развитие, поведението на детето и
влияението му върху общуването. Ще формират умения за разпознаване и използване на рискови
и защитни фактори при работа с деца с поведенчески проблеми; ще разпознават причините за
агресивно поведение у деца и младежи и как да работят с него; ще овладеят конкретни методи и
техники за справяне с различни поведенчески прояви и кризи у децата, както и техники за
стимулиране на желано и подтискане на нежеланото поведение. Участниците ще придобият
базови знания за същността на предизвикателното поведение, ще се запознаят с теорията на
привързаността като ключова за разбирането му.

Обучението е с практическа насоченост и дава възможност за групова работа, ролеви игри, работа
по казуси, дискусии, практическо отиграване на ситуации при комуникация с деца, разработване
на индивидуален план за работа с поведението на детето.

Целта на обучителния модул е да даде ключови професионални компетенции на специалисти,
работещи с деца, свързани с умението им да общуват, разбират и работят с поведението на детето.
Предназначен е за учители в общообразователни или специални училища, възпитатели, ресурсни
учители, психолози, специалисти, работещи в институции за деца или в социални услуги за деца,
обществени възпитатели и членове на Училищни и Местни комисии за борба срещу
противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

ПРОГРАМА
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28.06.2016 г.

 9.30 : 12.30 Регистрация и откриване на обучението.

Работна сесия:
 Развитие на детето.

 Поведенчески теории.

 Бихейвиористичен подход за промяна на поведението; стратегии за

справяне.

 12.30 : 13.30 Обяд

 13.30 : 17.00 Работна сесия:
 Привързаност и поведение. Сигурно дете–модел на привързаност,

развиващ чувство за сигурност. Модели на несигурна привързаност.
 Наблюдение и оценка на поведението; техники за наблюдение;

техники за промяна на поведението и утвърждаване на
позитивни поведенчески модели.

29.06.2016 г.

 9.30 : 12.30 Работна сесия:
 Агресивно поведение. Мотивационни системи на поведението.

 Хиперактивност и дефицит на внимание. Терапевтични модели.

 Предизвикателно поведение - същност и прояви. Причини за прояви

на предизвикателно поведение. Стратегии за работа при прояви на

предизвикателно поведение.

 12.30 : 13.30 Обяд

 13.30 : 16.00 Работна сесия:
 Комуникация. Фактори, влияещи при общуването с деца.

Упражняване на техники за комуникация.
 Създаване на план за подкрепа на поведението. Практическа работа.

 16.00 :16.30 Закриване на обучението и връчване на сертификати.

МАТЕРИАЛИ

Участниците ще получат пакет материали за обучението на хартиен носител. Те ще бъдат
подбрани с оглед прилагане на наученото в практиката и осигуряващи възможност за
самостоятелно актуализиране на знанията след обученията. Практическата насоченост и по-
доброто разбиране на темите ще бъдат обезпечени чрез визуализационни материали
(презентации, филми, клипове) и работни материали по време на обучението (hand outs) – казуси,
упражнения, допълнителна информация за работа в групи, както и работа върху конкретни случаи.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ

Обучителен пакет

Включва: кафе-паузи; техническо оборудване и зала; хонорар лектор; материали за обучаемите;
тренингови материали; сертификат.

Цена за участие – 170 (сто и деветдесет) лв.

Отстъпки:

-Юридически лица-членове на ФИЦЕ-България и индивидуални членове на ФИЦЕ-България

ползват 15 % отстъпка от цената и заплащат 145 лв. на участник.

- При участие на трима и повече лица от една организация, всеки от тях ползва отстъпка 15 % от

обявената цена и заплаща 145 лв. на участник.

ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

Участие в обучението се заявява с попълнена и изпратена форма за регистрация и платена такса
за участие по банков път с приложено копие на платежното нареждане (по електронна поща

или факс).

Краен срок: 20.06.2016 година

“Образованият човек знае много и различни теории, ПРОФЕСИОНАЛИСТЪТ умее да ги

приложи на практика.”

Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца /СПСПД/ ФИЦЕ–България е българска
неправителствена организация, създадена през 2001 г. ФИЦЕ-България подкрепя
професионалисти, оргaнизации и институции да работят активно за подобряване качеството на
живот на децата в България. ФИЦЕ-България има 53 членове: 21 физически лица (педагози,
психолози, социални работници) и 32 юридически лица (домове за деца, резидентни услуги,
ресурсни центрове, неправителствени организации).

ФИЦЕ-България е член на Международната федерация на възпитателните общности ФИЦЕ -
Интернационал, в която членуват 40 страни. Чрез тази мрежа се представят практики и се обменя
опит относно работата с рискови групи: деца, отглеждани в извънсемейна среда и деца-бежанци.
Сдружението разполага с възможности да черпи и популяризира опит в България, Европа и света.
Към ФИЦЕ–България функционира Център за професионално обучение, лицензиран от
Национална агенция за професионално образование и обучение. Центърът извършва и
удостоверява професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация.
Дейността на центъра е насочена към провеждане на обучения и супервизии за професионалисти,
консултации, изследвания и анализи.
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Организацията е обучила до момента над 3000 професионалисти, работещи с деца. Основните
бенефициенти от работата на ФИЦЕ-България са децата и младежите в България, особено тези в
неравностойно положение, без семейна среда и с нарушени права; техните родители исемейства;
професионалистите, работещи в системата за социалниуслуги за деца и семейства; държавните
институции и местните власти, създаващи и реализиращи политиките за деца.

СПСПД ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ

office@fice-bulgaria.org; тел.: 02 950 17 10; факс: 02 950 17 11

За контакти:

Дашенка Кралева, моб. тел.: 0878 808740

Звездица Ковачева, моб. тел.: 0878 808741


