ПОКАНА
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

“РАБОТА С МЛАДЕЖИ С ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ.”
8-9 ноември, София, обучителна зала на ФИЦЕ-България

Участниците ще придобият основни знания за развитието и влиянието му върху поведението. Ще формират умения за
разпознаване и използване на рискови и защитни фактори при работа с деца и младежи с поведенчески проблеми; ще
разпознават причините за агресивно поведение у деца и младежи и как да го управляват; ще овладеят конкретни
методи и техники за справяне с различни поведенчески прояви и кризи, както и техники за стимулиране на желано и
подтискане на нежеланото поведение. Участниците ще придобият базови знания за същността на предизвикателното
поведение, както и различни стратегии за справяне с него. Ще практикуват техники за функционален анализ на
поведението, както и изработване на План за подкрепа на поведението.
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 специалистите, 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.
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Обучител:

Звездица Пенева-Ковачева:
Магистър по социална работа с деца и семейства и педагогика в СУ “Св. Климент Охридски”.
Притежава дългогодишен и специфичен опит в организацията и предоставянето на социални
услуги за деца и семейства, натрупан в България и други европейски държави. Експерт и
обучител по теми, касаещи права на децата, социална работа по случай, екипно
взаимодействие, детско развитие, работа с поведението на детето, работа с родители,
организация и документация в социалната услуга.

Цени:


155 лв. на участник

* Цената включва: обучителни материали за всеки участник
** Записване - С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org
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