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ПОКАНА
--------- за --------обучение

УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ,

„Център за квалификация и обучения“ е образователна инициатива на
“БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК” за провеждане на специализирани обучения, практически
тренинги и квалификационни семинари.
Обученията ни са насочени най-вече към директори, учители и други
педагогически специалисти.
Лекторите ни са експерти в своята област, регистрирани в Информационен
регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на
педагогическите специалисти, съгласно Наредба №12/01.09.2016 г. за статута и
развитието на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Водещ принцип в обученията ни е да преведем теоретичните знания на
практически език, позволявайки да се намерят отговори на въпроси и решения на
казуси от работното ежедневие на участниците.
В тази връзка, имаме удоволствието да Ви представим, следното обучение,
което ще се проведе съвместно със:

Отворено обучение на тема:

ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА, НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА
Лектор на обучението:

Гл. ас. д-р Пламен Денев
Катедра „Хуманитарно образование“, СУ - ДИУУ

Дата на провеждане:
17 март 2018 г. (събота) – от 09:00 до 17:15 ч.

София, пл. Р. Раскалов 1, вх. Б Тел.: 02 / 986 40 40 ; 0887 401 534 Ел. поща: zlatka@zakonnik.bg

zakonnik.bg/cko

Място на провеждане:
гр. София, Сграда на Федерация на научно-техническите съюзи
ул. „Георги С. Раковски“ №108,
Зала 4 - "проф. Асен Златаров"

Програма на обучението:
Часови график:

Времетраене: Наименование на модула:

09:00 - 10:30

90 мин

10:30 - 11:00
11:00 - 11:45
11:45-12:45
12:45 - 13:30
13:45 - 14:00
14:00 - 15:30

30 мин
45 мин
60 мин
45 мин
15 мин
90 мин

15:30 - 15:45
15:45 - 17:15

15 мин
90 мин

Същност на агресията, насилието и
тормоза
Кафе пауза
Подходи при изследване на агресията
Почивка за обяд
Таксономия на агресията
Почивка
Педагогически правила за справяне с
агресията
Почивка
Примерна програма за превенция на
агресията, насилието и тормоза

Хорариум
Лек. Упр.
2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

Анотация на обучението:
Във връзка със зачестилите прояви на агресивно поведение сред
подрастващите (от деца в предучилищните етапи на обучението до
младежите в гимназиалния етап), програмата запознава в детайли
участниците със същността, видовете и формите на агресията и
класификацията ѝ съобразно съвременните гледища по тематиката от
експерти и психолози.
Изключително задълбочено се разглеждат подходите и
практическите дейности за превенция, решаване и преодоляване на
конфликти ситуации. Отделя се внимание върху битово-семейните,
социалните и обществени фактори, обуслявящи проява на агресия, с поглед
върху намирането на решения за всеки един от тях.
В процеса на обучение, участниците развиват приложни
професионални умения и компетентнции за прилагане на най-ефективните
педагогически мерки за справяне със засегнатите проблеми.
Програмата завършва с педагогическо-психологически анализ на
конкретни казуси и реални инциденти от практиката, като се дискутират и
упражняват методите за профилактика и корекция на агресивно поведение
у подрастващите, съобразно представената в течение на обучението
систематизирана програма за превенция на агресията.
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Брой кредити:
1 кредит

Участниците получават:

Удостоверение с начислени квалификационни кредити за участие в курс, издадено
от Департамент за информация и усъвършенстване на учители към Софийски
университет „Св. Климент Охридски“

Цена за включване в обучението:

по 80 лв. без ДДС за един участник при заявени 15 или повече участника;
по 90 лв. без ДДС за един участник при заявени от 5 до 14 участника;
по 120 лв. без ДДС за един участник при заявени от 1 до 4 участника;

Екипът ни остава на разположение за всички Ваши въпроси!

С УВАЖЕНИЕ,
ЗЛАТКА МАРКОВА

„Център за квалификация и обучения“
към „Български законник“ ЕООД
Тел.:
Мобилен:
Email:
Адрес:

02 / 986 40 40
0887 401 534
zlatka@zakonnik.bg
пл. "Райко Даскалов" No.1,
вх. Б, София - 1000
Работно време: 9:30 - 18:00, пон. - петък
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