ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА
1. Наименование на програмата:
Превенция на зависимости
2. Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Директори
Заместник-директори
Ръководител направление ИКТ
Педагогически съветници, психолози
Възпитатели в общежитие
Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
Корепетитори, хореографи, треньори
3. Анотация на програмата:
3.1. Кратко описание на програмата
1. “Зависимо поведение”. 2. Механизми на формиране на зависимост към психоактивни
вещества –клинични поведенчески прояви. 3. Видове зависимости. Причини. 4. Зависимости
(наркомании) – медико-социален проблем. Аспекти – медицински, социални, правни.
Последици – икономически, социални, демографски, криминални и др. 5.Видове вещества.
Начин на употреба. 6. Формиране на физическа и психическа зависимост. 7. Поведение при
интоксикации. 8. Поведение при абстиненция. Усложнения. 9. Превенция на зависимости по
метода “връстници обучават връстници”. 10. Лечение – месни, регионални и национални
структури. 11. Терапевтични общности. 12. Взаимодействие с компетентните органи.
3.2. Цели на програмата
- Да подобри уменията на участниците да работят за превенция на зависимостите - да подобри
знанията им за причините и факторите, които ги пораждат - да мотивира участниците за активно
институционално взаимодействие с цел превенция на зависимостите - да създаде у участниците
модели на ефективно поведение при случаи на зависимости
3.3. Методи на обучение
Този семинар е изцяло базиран на лекционен курс, включващ интерактивни методи като
дискусия, ролеви игри, симулативни игри. По време на семинара участниците ще получат диск с
мултимедийни презентации, както и текстове за по-нататъшно усъвършенстване на уменията за
управление на поведението и действията при превенция на зависимости и работа с лица имащи
опит с употреба на психоактивни вещества и проблемите произтичащи от това.
3.4. Индикатори за очаквани резултати

След приключването на този семинар участниците трябва да могат да : - Да познават
психоактивни вещества водещи до зависимост (наркомания); - Да различават експеримент;
употреба; системна употреба; злоупотреба; зависимост (наркомания); - Да знаят причините за
подобно девиантно поведение; - Да знаят как се прави превенция на зависимости и зависимо
поведение по метода “връстници обучават връстници”; - Да използват метода за изграждане на
устойчиви отношения между учениците, училищното ръководство, учителите и компетентните
органи на месно и национално ниво; - Да предлагат и прилагат стратегии за нетолерантност към
употребата на психоактивни вещества; - Да придобият умения за утвърждаване на солидарност,
съпричастност и взаимопомощ в училищната общност към не употреба на психоактивни
вещества в училище и извън него.
3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:
2: 1 в полза на практическата част
4. Компетентности, които ще бъдат придобити
Академична
Педагогическа
Организационна
Комуникативна
Административна
5. Форми на обучение:
Присъствена
Частично присъствена
6. Продължителност на обучението : 16
7. Брой квалификационни кредити : 1
8. Начин на завършване на обучението:
Тест
9. Списък на обучителите:
ЕГН Име Презиме Фамилия
Мариета Крумова Маринова
Тони Георгиева Манасиева
10. Лице за контакт:
Име, презиме, фамилия: Райчо Благоев Рангелов
Актуален адрес: ЖК Дружба, бл. 159, ап. 119
Телефон: 0887620326
Адрес на електронна поща: europartners2007@gmail.com

