
УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ

Дискусионни срещи по тематични модули:

    1. Агресията и насилието в училище

    2. Зависимости сред децата :
       - наркоманна зависимост;
       - злоупотреба с алкохол и тютюнопушене;
       - компютърни пристрастявания, ТВ-мания;
       - психологически зависимости от религиозни секти 
        и други суб- общности (“емо-групи” и т.н );

3. Общуването: родители-деца

4. Тревожности. Депресия.Суицидност сред подрастващите

5. Проблемните деца – какво означава детския протест ?

6.  Учители – Родители – Деца – Общество

7. Детските комплекси. Родителските комплекси

8. Възпитанието  на децата  минава през възпитанието на 
възрастните
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УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ

Разширено представяне на някои от дискусионните теми:

Тема: Зависимости-Наркотици. Как да разпознаем наркоманното 
поведение при децата?

      
     1.Субстанции: Какво представляват: опиати, кокаин, канабис,  
амфетамини, барбитурати,бензодиазепини,алкохол, никотин, 
екстази ?
     2.Тенденции  в злоупотребата с психотропни вещества у нас
     3. Потенциал за развиване на зависимост

4. Последствия от употребата на наркотици
5. Последствия за физическото здраве при продължителна 

употреба
6. Психични последици при продължителна употреба
7. Социални последици
8. Признаци на предозиране
9. Елементи от детското поведение, които могат да се дължат 

на прием на наркотици
 
  

     Тема : Общуването: Родители-Деца

1. Стилове родителско поведение
2. Какво НЕ е връзката Родители- Деца

    3. Как да се справим с хиперактивните (“по-буйничките и 
палави”) деца
    4. Меморандум на едно дете
    5 Когато си мислим, че децата не ни гледат
    6.Сприятелете се с децата си
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     Тема : Детските комплекси. Родителските комплекси

1. Семейната среда. Видове семейства.Родителство.
2. Семейна среда и детски потребности

Родителски модели на поведение, причиняващи  проблемно 
поведение сред подрастващите:
  - Авторитарни родители
  - Свръхпокровителстващи родители
  - Инфантилни родители
  - Съблазняващи родители
  - Родители пристрастени към алкохол

3.  Детските комплекси

   
         
      
       Тема  : Детската агресия
     
 1. Същност на детската агресивност. Видове агресия.
 2.Трите основни източника на детската агресия:
– семейството
– приятелската среда
– И-нет, компютърни игри, масмедии
 3. Подходи към агресивните деца
 4. Насилието в училище – причини и превантивни мерки
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Вашите предложения за дискусионни теми :
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