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Диагностика и превенция на агресията в училище
1.

Наименование на програмата:

„Диагностика и превенция на агресията в училище.“
2.

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Педагогически съветници, психолози
Учители - предучилищно образование
Учители - целодневна организация
3. Анотация на програмата:
3.1. Кратко описание на програмата
Програмата е насочена към усъвършенстване на уменията и повишаване знанията на
учителските екипи за диагностициране, разпознаване на различните видове агресия.
Себеанализ на собствена/ на учителя/ агресия и моделите, които действат на
несъзнавано ниво. Обучението предлага методики за отличаването на видовете
агресия, както и тактики и инструменти за работа с различните видове агресивно
поведение.
3.2. Цели на програмата
Учителите да могат ясно да определят и разпознават собствената си агресия и начините
по които тя действа на околните. Педагозите да усвоят умение за точно
диагностициране на агресивното поведение на учениците, с цел да да изберат
найподходящия метод за справяне. Педагогическите кадри да се запознаят и да
приложат на практика нови, иновативни методи за справяне с агресивното поведение
3.3. Методи на обучение
Лекционна част Проективни методики Ролеви игри Решаване на казуси
3.4. Индикатори за очаквани резултати
1. Усвояване на знания за агресията, ползата и причините за съществуването й 2.
Себерефлексия, усет за собствената агресия и опознаване на видовете на отреагиране
3. Придобиване на компетентности за диагностициране на видовете агресивнст. 4.
Изграждане на умения за използване на методики за справяне с агресията.
3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
Мултимедия

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:
50% теория, 50 % практическа част
4. Компетентности, които ще бъдат придобити
Академична
Педагогическа
Комуникативна
5. Форми на обучение:
Присъствена
Дистанционна
6. Продължителност на обучението : 32
7.

Брой квалификационни кредити : 2

8.

Начин на завършване на обучението:
казус
Списък на обучителите*:

9.

Друго (моля, посочете): решаване на

Име

Презиме

Фамилия

1

Аделина

Тодорова

Иванова

2

Татяна

Милчова

Алексиева

3

Даниела

Иванова

Василева

4

Д-р Елеонора

Стоянова

Лилова

5

Златка

Кръстева

Драгнева

10. Лице за контакт:
Име, презиме, фамилия: Георги Шошев
Актуален адрес: Ангел Кънчев 2
Телефон: 0877787903
Адрес на електронна поща: shoshev03@gmail.com

