Утвърдил: …………………..
Декан
Дата .............................
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Факултет: ФИЛОСОФСКИ
Специалност: (код и наименование)
Ф
Ф
П
0
1
0
2
Психология

2

0

Магистърска програма (код и наименование)

Ф

Ф

П

3

3

0

1

2

0

Магистърска програма:
Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) за студенти с бакалавърска степен по Психология
Магистърска програма (код и наименование)

Ф

Ф

П

3

4

0

1

2

0

Магистърска програма:
Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) за бакалаври с
хуманитарна специалност
УЧЕБНА ПРОГРАМА
Дисциплина:

И

3

2

4

Практикум - интервенции в превантивната работа с юноши, употребяващи психоактивни
вещества
Преподавател: Виктория Стефанова Казакова
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№
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Формиране на оценката по дисциплината

Участие в тематични дискусии в часовете и практически
симулативни упражнения
Участие в хипотезиране при решаване на казуси и превантивни дейности
Изготвяне на есе/проект
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2.

3.
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50
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Курсът е насочен към получаване на знания в областта идентифициране и оказване на
помощ на деца и юноши употребяващи психоактивни вещества (ПАВ) и техните семейства.
Обсъждане на казуси и участия в превантивни дейности.
Курса повишава компетенцията за осъществяване на кризисна интервенция, техники за
мотивация, разпознаване на симптомите на употреба и индивидуално консултиране.
Придобиват се практически умения за разпознаване на психичните симптоми при употребата на ПАВ.

Предварителни изисквания:
Основни познания в областта на възрастовата психология. Основни познания в областта на
зависимости. Основни познания в областта на семейното консултиране.

Очаквани резултати:
Разширяване на познанията и разбирането в областта на зависимостите. Придобиване на
компетенции в консултирането на деца и юноши употребяващи ПАВ и техните семейства.
Повишаване на разбирането за причините за употреба на ПАВ при юношите и компетенциите за идентифициране на употребата и осъществяване на интервенции. Придобиване на
практически умения.
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Тема:
Юношеството като рисков етап в развитието на личността. Формиране на идентичност. Експериментиране и поведенчески девиации. Ролеви игри.
Употреба на ПАВ при деца и юноши. Идентифициране и оказване
на помощ на деца и юноши употребяващи ПАВ. Кризисна интервенция. Практически упражнения. Разглеждане на казуси.
Консултативна работа с деца и юноши употребяващи ПАВ. Практически упражнения. Разглеждане на казуси. Ролеви игри и проследяване на случаи.
Консултативна работа с родители и близки. Семейно консултиране.
Практически упражнения. Разглеждане на казуси. Зависимост и
съзависимост.
Консултативна работа с училищни специалисти и учители. Работа
по заявка. Практически упражнения. Групова работа и взаимопомощ. Групата като инструмент.
Симптоми на зависимостта. Мотивация. Насочване. Лечение в те-
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5

5

5

5
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рапевтична общност. Етапи на лечението. Разглеждане на казуси.
Превантивни дейности -практика

30
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