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Öğrenme alanı A
Beslenme

4. Sonuçlar ve ilgili
mesleki bilginin
uygulanması

3. Diyet programları,
onların faydaları ve
kalıcılığı

2.Beslenme ve sağlık
arasındaki ilişki

Eğitici

Hedef grubun mesleklerini
dikkate alarak ihtiyaç ve
gereksinimlerin bilgisi

Beslenme ve Meslek - meslek
ve farklı beslenme yolları
arasındaki tipik bağlantılar. (örn
Bankacılar ve İnşaat yapımcıları)

yeşille işaretlenmiş kelimeler sözlükte yer almakta
Metot (nasıl)
Eğitici
Öğrenci

Farklı diyet
programlarının
sunulması, küçük film,
grup çalışması

Flipchart küçük gruplar
halinde beyin fırtınası,
Büyük bir grup tartışma,
powerpoint kısa teorik
açıklama.

Sonuçların Sunumu , takım
çalışması, dakika

Sonuçların Sunumu , takım
çalışması, dakika

Müşterilerin tipik
Sunum, kısa ders, küçük Farklı hedef grupları
beslenme alışkanlıklarına çalışma grupları, plenum sunumlarına ilişkin kontrol
alternatifler ( bankacılar,
listeleri Geliştirme
inşaatçılar, uzun vadeli
işsiz vs.)

Kilo kaybı programları ve
sağlıklı bir yaşam
yaşabilinecek alternatif
diyetlerin Sınırlamaları
ve faydaları

Özel bağlamda
Müşterilerin meslekleri ,
kötü beslenmenin
ekonomik etkileri ile diyet
ve sağlık arasındaki
ilişkiler

(Hedef kitle açısından
Anlatım, internet
Sonuçların Sunumu , takım
didaktik azalma) En
araştırması, kooperatif d çalışması, dakika
önemli temel bilgi ile ilgili anışmanlık
dersler

İçerik (ne)
Öğrenci

Bütün Malzemelerin, onların
etkilerinin, tüm gıda beslenme,
gerekli ve gereksiz ya da zararlı
maddelerin, aşırı ve yetersiz
beslenmenin sonuçlarının tüm
bilgisi
alkolün yanlış kullanımı Sağlıklı ve organik gıda
ve diğer patojenik
özellikleri ve diyet ve hastalık
maddeler hakkında,
arasındaki bağlantıların yerel ve
beslenme ve sağlık
bölgesel ve ulusal özellikleri
arasındaki bağlantılar bilgisi. Hem ulusal hem de AB'de
hakkında bilgi. Ulusal sağlık ve hastalık üzerine
ve Avrupa istatistiki
istatistiksel verilerin Bilgisi
verileri bilgisi
diyet programları
ulusal ve bölgesel karakteristik
hakkında
özelliklere ve alternatiflere göre
derinlemesine bilgi
diyet programlarının amacı ve
faydaları

Yeterlilik (hangi)
Eğitici/Öğrenci

1.Beslenmenin bilimsel Beslenme ve farklı tip
temelleri
beslenme ve diyet
etkileri hakkında
merkezi bilimsel
gerçekler

Öğrenme durumu

Öğrenme alanı A: Beslenme

Öğrenme alanı B
Özgüven ve içsel motivasyon

(Hangi)

Vaka çalışması Tartışma
Sunum Dairesel tartışma

Pozitif iletişim örnekleri.
Pozitif ve negatif iletişim
örneklerinin Etkileri.

Yakın ve uzak ortamlarda
Sunum. Tartışma. Vaka
kişisel güçlü ve zayıf noktaların çalışması.
etkilerinin tanınması.

Kendinde olumlu ve olumsuz
iletişim örnekleri kullanımı.

tartışma
Vaka çalışmaları üzerinde
çalışma
Açıklama. Sunum. Tartışma.

Doğru belirlenmiş ve
gerçekleştirilmiş amaç
örneklerinin incelenmesi
Stresli durumlar ile başa
Kişisel çatışmalar ile uğraşma
çıkma metodları ve
ve stresli durumlarla başa
çatışmaların çeşitli türlerinin çıkmanın Sunumu.
sunumu. Verimli çatışma
çözme olanaklarının
sunulması.

çeşitli SMART hedefler
belirleme örnekleri

Bireyin güçlü ve zayıf noktaları ile ilgili
Bireyin güçlü ve zayıf
Kişinin güçlü ve
bilinçlendirmenin önemini kavrama. Bireyi zayıf noktalarını belirleme
zayıf noktaları
hakkında öğrenme noktalarının bilincinde olmasının yanı sıra kendi yollarının Sunumu.
güçlü noktalarını da keşfetmesi için teşvik
etmek desteklemek.

Amaçları belirleme Hedefler belirlenme ve görselleştirilme
sürecinde stajyerleri destekleme Becerileri
ve görselleştirme
SMART amaç belirleme
Çatışmalar ve onlarla başa yollarını türlerini
Çatışmalar ve
stresli durumlarla tanıma. Stresli durumların nedenleri ve stres
yönetimi ve önleme yollarının tanınması. Stresli
başa çıkmak
durumlara uyum yeteneği. Çatışma ve stres ile
uğraşırken kişisel davranış paterni
tanınması.Duyguları yönetme kendi kendinin
denetleme, ve stresli durumlarda olumsuz
duyguları yönetme yeteneği
Etkili iletişim kurallarını öğrenmek. Ayarlama
İletişim becerileri
ve başarılı iletişimin sürdürülmesi Becerileri.
Girişkenlik. Negatif iletişim örneklerinin
tanınması. Başarılı bir iletişim kurmayı
öğrenme istekliliği. Pozitif iletişim örneklerini
öğrenmek.

Negatif hisler ve
duyguları ile başa
çıkmak

Güçlendirme (kendileri için bir
şey yapma)

yeşille işaretlenmiş kelimeler sözlükte yer almakta
(Ne)
Metotlar
Öğrenci
Eğitici

Röportaj teknikleri
Yetkinliklerin kategorileri/
Düzenleri
geribildirim verme bilgisi

Eğitici

içerik

Kamera ile canlı-röportajlar
Anket
Geribildirim-yöntem
güven
çevrimiçi araştırma
test
His ve duygular ve onların tetikleyicilerini temel çeşitli Duyguların sunumu. Olumsuz duygular ile başa
Anket. Kendinden yansıma.
psikolojik bilgisi. Negatif duygular ile
Olumsuz duygularla başa
çıkmanın kişisel deneyimlerinin Kayıt ve analiz durumlar.
uğraşırken kişisel davranış biçimi tanımada
çıkma yöntemleri sunumu. sunumu. Negatif duygular ile
stajyerleri destekleyen Beceriler
başa çıkma konusunda başarılı
durumların verilmesi.

yeterlilikler
Eğiten/Öğrenen

1. Müşterilerin (gizli) Gerekli yetkinlikler hakkında bilgi
yetkinlikleri bulma
Müşteriye kendi yetkinliklerini bulabilmesi için
Rehberlik etme

Öğrenme durumu

Learning Field B: Özgüven ve içsel motivasyon
(Nasıl)

Beyin Fırtınası
"Akvaryum"
yöntemi. Çiftlerde
Tartışma
çalışması. Küçük
ve büyük gruplar
halinde çalışma.
Rol oynama.
Bireysel çalışma.
Gruplar halinde
çalışma. Rol
yapma.

Bireysel çalışma
Beyin Fırtınası
Grup atölyeleri.
Bireysel çalışma.
"Pro et kontra"
tartışma yöntemi.
Küçük gruplar
halinde çalışma.
Rol oynama.
Editasyon

Yansıma, deneyim
alışverişi. küçük ve
büyük gruplarda
Çiftler halinde
çalışma.

küçük ve büyük
gruplarda çalışma

Öğrenci

Eğiticilerin
hassaslaştırılması

Kursiyerleri kişisel yaklaşım konusunda
ve onların öz-güven ve içsel motivasyon
üzerindeki etkisi konusunda bilinçlendirmek.
Katılımcılar üzerinde Mentorün çalışmalarının
etkisinin tanınması.

Adaylarının beklentilerini
kontrol etme.
Mentora Geribildirim vermek .

Röportaj Anket "başarı
hesabının kar ve zararı"
yöntemi

Çiftli çalışma Buzz
grupları
Grup çalışması
"Kartopu etkisi"
yöntemi.

Öğrenme alanı C
Fiziksel sağlık ve işsizlik

kendi bakış açısının stres
durumlarına etkisini anlamak.
günlük yaşama anti-stres
egzersizlerini dahil etmek .
Stres önlenmesi için hareketi
kullanma.

Ana stres faktörleri ve bunları
tanımlamak hakkında bilgi.
Stres önleme ve yönetme
yöntemleri.

Sürekli hareketin kendi kendini Hareket ile kendi sağlığını
yöneten organizasyonu
iyileştirmeye yardımcı yapıları
bulmaya muktedir olma

sürekli hareketi örganize imkanı olmayan insanlara
kendi yollarını bulmak için
edebilmeye yardımcı
destek vermek
yapı

Kötü stres yönetimi yöntemleri.
Bakış açısını nasıl değiştirirsiniz.
Stres önlemek için Hareket
egzersizleri.

Bir hafta, hareketli bir dakika
oluşturma, analiz .Hareketi günlük
yaşama entegre etmenin Yolları.
Bütün aile için Nordic Walking-,
Tempolu Koşu, Açık-oyunlar ve Aktiviteler gibi gerçekleşebilir
sporlara Giriş

Kendi sağlık davranışı, neden ve
etkileri, olumlu yönden davranış
değiştirmenin bireysel analizi. Sen
kendi sağlık anahtarının sahibisin

ders ekzersiz

ders ekzersiz

ders analiz spor
ekzersizi

ders ve alıştırmalar,
kooperatif danışmanlık

takı çalış ası, de eyi
değişi i, bir liste veya
o li eplatfor başlaya
araştır a, bir ağ
oluştur a

tartış a, da ış a,
egzersizler, internet
araştır ası

ders, da ış a,
egzersizler, internet
araştır ası

ekip çalış ası, tuta ak,
ekzersiz

kontrol listesi, hayali bir
yolculuk, sanatsal
görselleştir e, odak
grupları, koçluk ile
röportaj

Metotlar
Öğrenci

Bölgede hangi kuruluşlar, kulüpler ve takım çalışması
gruplar var. Onlarla nasıl temasa
araştırma, güçlenme
geçilir. Nereden maddi destek
yöntemleri, grup yapımı
alabilirsiniz.

Hukukta Çalışma güvenliği, işveren Güvenli bir çalışma-durumu nedir.
ve çalışanların görevleri. Kaza ve İş Bireysel çalışma yerlerinde kazalar
kaynaklı uzun süreli sağlık sorunu
ve sağlığa kötü etkisi nasıl
istatistikleri hakkında bilgiler. Önleme önlenir.Çalışanların hakları nelerdir.
yöntemleri. Fiziksel stresli işin sağlığaetkisinin azaltılması için Egzersizler.

Kendi çalışma alanında sağlıkbakım ihtiyaçlarının
anlaşılması. Iş yerinde nasıl
kendi sağlığını kurtaracağını
öğrenmek.

İyi ve kötü stres belirlenmesi. Çok
fazla veya çok az gevşeme Dengesi.
Rahatlama için Farklı yöntemler.
Düşük seviyeli egzersizler. Modern
çalışma ortamında Depresyon
açısından depresif fenomen olarak
öfkenin doğuşu. Terapist olmayan
eğitimciler için Sınırlar

Hareket ve hareketsizliğin sağlık
üzerindeki etkisi hakkında temel
bilgi. Bir hafta boyunca kendi hareket
kalıplarını çalışmak. Doğru şekilde
spor nasıl yapılır : Nordic Walking,
Koşu, Açıkhava-etkinlikleri ve Oyunlar.

İş hayatında zararlı hareket
İş güvenliği, görev ve
haklar konusunda yasal belirlenmesi bilgisi. Dikkatli
çalışma teknikleri hakkında bilgi
durum hakkında bilgi,
Çalışma hayatında
Dikkatli davranış
teknikleri bilgisi

durumlarını yönetme
bilgisi, hareketle stress
önleme

Spor yapmaya karar vermek,
hayatı daha hareketli hale
getirmek, kendi hareket
kalıplarının analizi. Farklı açık
hava oyunları ve aktiviteleri,
koşu ve temel kuzey-yürüyüşü
öğrenme

Sağlığa hareketin etkisi
hakkında bilgi, spor çeşitleri,
risk potansiyelleri, eğitmen
lisansı hakkında teorik ve pratik
temel bilgi öğrenme

hareket etmenin sağlık
üzerindeki etkisinin
farkında olmak, kendi
hareket kalıplarının
analizi, Hareket etmek
için motivasyon
kazanmak, (dışarıda)
Yapması kolay ve ucuz
olan spor aktiviteleri
bulmak
günlük yaşamda stres

Eğitici

yeşille işaretlenmiş kelimeler sözlükte yer almakta
içerik
Öğrenci
Eğitici

Kendi sağlık durumunun Pozitf Farklı sağlık davranışının Psikolojik
etkisi hakkında bilgi.
kökenleri. Zihin değiştirme tedavisinin
yöntemlerinin Unsurları (ex. NLP,
müşteri merkezli müzakere, MiniMaxx)

Hedef grubun her üyesinin
bireysel sağlık davranışlarını
analiz edebilme. Davranış ve
sağlık üzerindeki etkileri
hakkında bilgi. Farklı sağlık
davranışlarının nedenlerini
temizleme yöntemleri. Bakış
açısını değiştirme Yöntemleri.

Eğitici

yeterlilikler
Öğrenci

Kendi sağlık durumunu
iyileştirmek ve kendi
gücünün farkındalığına
varmak için kişisel etki
bilgisi

Öğrenme durumu

Learning Field C: Fiziksel sağlık ve işsizlik

Öğrenme alanı D
Bağımlılığın tanınması

Bağımlılık Türleri: Alkol
bağımlılığı, uyuşturucu
bağımlılığı, bilgisayar / internet
bağımlılığı, kumar bağımlılığı

ders
Grup çalışması
parlak fikir

yeşille işaretlenmiş kelimeler sözlükte yer almakta
içerik
Metotlar
(Ne)
(Nasıl)
Eğitici
Öğrenci
Eğitici
Öğrenci
Konuyla Giriş-Uyarıcıların
Uyarıcıların hikayesi, farklı
"Kendi deneyimi" egzersiz
"Kendi deneyimi"
tarihi, farklı tarihsel
tarihsel dönemlerde önemi,
ders
egzersiz
dönemlerde onların önemi,
uyarıcıların gelişimi - Konuyla
örnek olay
ders
uyarıcıların gelişimi
Giriş
örnek olay

bağımlılık ne olabilir hakkında
bilgi: Alkol bağımlılığı,
uyuşturucu bağımlılığı,
bilgisayara / İnternet bağımlılığı,
kumar bağımlılığı
İnsanlar neden riskli
İnsanların riskli davranışların İnsanların riskli davranışların
ders
2. nedenleri ve
davranışlara girerler ve farklı içinde yer alma nedenleri
içinde yer alma nedenleri
Grup çalışması
bağımlılık
parlak fikir
çeşitlerine yatkınlık bakış açılarına sahiptir ve
neden bağımlı hale gelirler
Bağımlı olmak için farklı bakış Bağımlı olmak için farklı bakış
konusunda kesin
konusunda bilgi
açıları ve yatkınlıkları
açıları ve yatkınlıkları
bilgiye
kavuşturulması
Riskli davranışlar ve
Bağımlısı olma konusunda
bireysel faktörleri tanıma
yeteneği

yeterlilikler
Öğrenme durumu
(Hangi)
Eğiten/Öğrenen
Bağımlılık hakkında Bağımlılığı nedir hakkında
bilgi
genel bilgiye
Kavuşturulması
Bağımlılık fenomenini anlama
yeteneği

Learning Field D: Bağımlılığın tanınması

Bağımlılığın kişinin kendi ve
çevresindeki insanlar
üzerindeki olası etkilerinin
anlaşılması

Bağımlılığı sonucu olan
bedensel, psikolojik, sosyal ve
mali komplikasyonlar ve diğer
hastalıkların Bilgisi

Bağımlılık evreleri hakkında
bilgi

Bağımlılığı psikolojik
mekanizmaları hakkında bilgi

ders
Sağlanan resimlerin dayalı
Vaka çalışması
Grup çalışması

Bağımlılığın belirtileri hakkında ders
bilgi (günlük durumlarda
Grup çalışması
tanınabilirlik)
vaka çalışması

Profilaktiklerde hakkında bilgi

Bağımlı kişi üzerinde etki
Profilaktiklerde hakkında bilgi
yapma Formları (Minnesota
Modeli, 12 Adımlar Modeli,
HALT Programı, 24 saat
programı, bağımlının kendi
kendine yardımını destekleyen
ipuçları)

Bağımlılığa ilişkin Müdahale - Bağımlılığa ilişkin Müdahale -bir ders
bir bağımlı kişi nerede yardım bağımlı kişi nerede yardım
olay çalışması
talep edebilir?
talep edebilir?

Bağımlılığı sonucu olarak
bedensel, psikolojik, sosyal ve
mali komplikasyonlar ve diğer
hastalıkların Bilgisi

Tanı yöntemleri bilgisi

Bağımlılığının farklı belirtileri Bağımlılığın klinik olarak
hakkında bilgi ve tanı
tanımlanmış belirtileri
yöntemleri (ICD 10 ve DSM hakkında bilgi
IV dayalı)
Bağımlılığın Psikolojik
Bağımlılığın Ortak belirtileri mekanizmaları, bağımlılık
ve bağımlılığın evrelerini
hissi düzenleme mekanizması,
tanıma yeteneği
yanılsamalar ve inkar
mekanizması, "çift öz"
Bilgiyi kişinin hayatına
mekanizması hakkında bilgi
aktarabilme becerisi
Bağımlılık evreleri hakkında
bilgi

5. Profilaktiklerde Bağımlılığın nasıl önleneceği
hakkında müdahale ve özel bağımlılığa olası
bilgi ve becerilerine müdahaleler hakkında bilgi
kavuşturulması
Tanımlanan sorunu ile başa
çıkmak için yeterli adımlar
atma becerisi

4. Farklı bağımlılık
çeşitleri ile ilgili
sonuçların farkında
olmak

3.Bağımlılığı ve eş
bağımlılığı tanıma
yeteneği kazanma

ders
olay çalışması

ders
Sağlanan
resimlerin dayalı
Vaka çalışması
Grup çalışması

ders
Grup çalışması
vaka çalışması

Öğrenme alanı E
Duygu yönetimi

Eğiten/Öğrenen

Profesyonel bir
Birincil duygular teorisi ve evrimsel
bağlamda duyguları
anlamı
tanımlayabilme.
Müşterilere kendi
duyguları hakkında
kendi keşiflerini
yapmak için Rehberlik.

Birincil duygular teorisi ve
evrimsel anlamı

Duygusal kelime. Kopyalama
stilleri

5. profesyonel bağlamda
kendi temel duygularını
tanımlama

Duygusal kelime. Kopyalama stilleri

Düşünce, duygu ve
ne diyeceğiz
arasındaki atılganlık
eğitimi Tutarlılık.

4. Ifade ve bizim
duygularımızı verbalise
için Learning.

3. Vücudumuzdaki
duygusal işaretleri
Identifying.

Değişim ve sistemik teori. Sözlü ve
sözsüz davranış; Düzeyleri / dil,
beden ve duygular arasındaki
öğrenme ve karşılıklı ilişki ve
etkileşim stilleri.

Aktif katılımı ayarı
büyük grup çalışma

Bireysel, çift ve büyük
grup çalışması.

Bireysel, küçük grup
ve büyük grup
çalışması. Bir grupta
kişisel deneyim
paylaşımı

Kısa teorik anlatım. Geribildirimyöntemi. Rol oynama. Grup
dinamiği.

Bireysel, çift ve büyük
grup çalışması.
Hareket dinamik ve
nefes. Duygusal kabul
egzersiz; Meditasyon
egzersizi Sitting

Dinamik Hareket ve nefes
adlandırma duygular egzersizleri

EmABrief teorik açıklama
Göstergeleri. Grup dinamiği.
Görsel-işitsel malzeme izlemek
Görüşleri yöntemi.
Gövde Yönlendirilmiş debation.
Gerginlik ve rahatlama arasındaki
fark. Yöntemleri ve egzersizler duyguların tanınması Teknikleri

Kısa teorik anlatım. Sorgulama
Aktif katılımı ayarı
teknikleri. Duygu tanıma teknikleri küçük grup çalışma
ve yöntemleri.

Duygusal zeka Öğrenme stilleri Kısa teorik anlatım. Isınma
duygusal öğrenme Kavramı
egzersizleri
Gereksinimleri
Öğrencilerin Grup dinamikleri
Tipi

Öğrenci

yeşille işaretlenmiş kelimeler sözlükte yer almakta
içerik
Metotlar
Eğitici
Öğrenci

Değişim ve sistemik teori.
Sözlü ve sözsüz davranış;
Düzeyleri / dil, beden ve
duygular arasındaki öğrenme
ve karşılıklı ilişki ve etkileşim
stilleri.
Vücudumuzun farklı
Vücutta duygu Göstergeleri. Gerginlik Vücutta duygu Göstergeleri.
duygular, tanımlamak ve rahatlama arasındaki fark.
Gerginlik ve rahatlama
tanımlamak ve ifade
Yöntemleri ve egzersizler arasındaki fark. Yöntemleri ve
yeteneği. İstemci vücut duyguların tanınması Teknikleri
egzersizler - duyguların
dili vücutları becerisi
tanınması Teknikleri
duyguları bulmanıza
yardımcı olmak için
Rehberlik

(Bilişsel, duygusal ve
bedeni) öğrenme farklı
düzeylerde / stilleri
Bilgi. Değişim ve
sistemik teori.

Duygusal zekanın duygusal öğrenme
Kavramı Gereksinimleri
Öğrenme stilleri
Öğrencilerin Grup dinamikleri türü.

yeterlilikler
Eğitici

2. Dil, beden ve duygu ve
duygusal farkındalık
tanıtan arasındaki ilişkiyi
ve uyumu Understanding.

Etkili bir duygusal eğitim Bir güven ortamı
yapmak için bir öğrenme oluşturmak yeteneği.
Duygusal zeka ve
ortamı oluşturmak
duygusal kabul Bilgisi

Öğrenme durumu

Learning field E: Duygu yönetimi

Basic emotions. Techniques to Hareket ve dinamik nefes
observe. Body language, and
geribildirim yöntemi.
verbal and non verbal
comunication.

Duygusal Zeka: İçsel yetkinlik
ve kişilerarası yetkinlik.
Duygusal liderliğin yeni teorisi

Efektif eylem planı ve net
hedefler.

Gözlemleme yeteneği. Temel duygular. Gözlemleme
Geribildirim verme
Teknikleri. Vücut dili ve sözel ve
yeteneği. Kendi bakış sözel olmayan iletişim.
değiştirmek için
başkalarına rehberlik
yeteneği . Empatik
tutum.

bir bağlam oluşturmak Duygusal Zeka: İçsel yetkinlik ve
yeteneği için Provoque kişilerarası yetkinlik. Duygusal
yansıması . Yetenek
liderliğin yeni teorisi
becerilerini keşfetmek
için müşterilerine
rehberlik.

Planlama bilgisi.
Efektif eylem planı ve net hedefler.
Taahhütlerde
bulunurken
başkalarına rehberlik
yeteneği öncelik kişisel
rehberlik becerisi
yeteneği.

7.Diğer duygular nasıl
gözlemlenir ve empati
öğrenilir

8.Duygusal liderlik
gücünü ve sınırlarını
keşfetmek

9.Duygusal gelişim planı
oluşturmak için nasıl

Çiftlerde, küçük
gruplar ve büyük
grupda çalışma.
Bireysel çalışma güçlerinde ve
sınırlamalarında
kendini yansıtma

Çiftlerde, küçük
gruplar ve büyük
grupda çalışma.

Çiftlerde, küçük
gruplar ve büyük
grupda çalışma.

Powerpoint Kısa teorik açıklama. Bireysel çalışma,
Anket Metaplan tekniği (methology küçük ve büyük
hedeflerinden ve eylemleri
gruplar.
öncelik). Gerçek durumlarda
çalışma.

Anketler ve listeler SWOT Analizi
(DAFO)

Duyguları nötralize, modüle
hareket ve nefes dinamiği
etme ve dönüştürme kaynakları
ve teknikleri.

Bilgi ve dışarı adım
Duyguları nötralize, modüle etme ve
nötralizasyon tekniği
dönüştürme kaynakları ve teknikleri.
uygulamak yeteneği.
Duyguları dönüştürme
ve modül etme bilgi ve
becerisi

6. Profesyonel çalışmada
duyguları nasıl nötralize,
modüle eder ve
dönüştürebiliriz

Öğrenme alanı F
Duygudurum bozuklukları

4. Tıbbi-psikososyal ağın
tutulumu yanı sıra
etkilenen müşterilerin
kişisel, sosyal ağ

3. tespit edilen veya
bilinen veya şüpheli
duygudurum
bozuklukları / depresyon
ile nasıl başa çıkılır

1. uzun vadeli işsizlikten
ortaya çıkan
duygudurum
bozukluklarını anlamak
ve depresyonun
tanınması
2. Ruhsal bozukluklar ve
bunların bireyler,
ekonomi ve sağlık
üzerindeki sonuçları

Öğrenme durumu

Eğiten/Öğrenen

1. kendi imkanları sınırlarını ve eğitim
eylemi fizibilitesini tanıma yeteneği 2.
Müşterileri için sosyo-medikal ve kişisel
ağları kullanmak ve etkinleştirme yeteneği

edebilme yetenek ve bilgisi

1. bilimsel bağlamda uzun süreli işsizlik
bilgisi ve uzun süreli işsizlerin günlük
yaşamdaki yıkımları bilgisi 2. ruhsal
hastalığın mali ve kişiselin yanı sıra
ekonomik maliyetlerinin sonucu bilgisi

Kendi ortamlarında
müşteriler ve paydaşların
aktivasyonu Bilgi ve eğitim
yöntemleri

Anlatım, vaka örnekleri,
özet, komut, filmler, video
klipler

Kendi deneyimlerini,/
tanıdıklar, internet arama ile
sağlık sigortası davet,
tartışma

Sunumlar, rol oynama, grup
çalışması, uygun kuruluşlara
ziyaret

"Sosyal Resepsiyon oda"
hazırlanmalı ve kabul
edilmelidir, eylemlerin
başlatılması gerekiyor,
eğitmenin bütünsel bir çerçeve
anlamında bireysel
danışmanlık öğrenmesi
gerekir, vaka yönetimi

Hiçbir tedavi, ancak müşteri
için görüşme -Doktorlar
Psikologlar, tartışmalar,
veya Psikologlar gibi
mülakat eğitimi davet, rol
uzmanlar tarafından verilen oynama
medikal tedavi, eğitmenler
tarafından verilen aktivasyon
ve güçlendirme eğitimi

sosyal ağlar ve tıbbi danışma
Kurumsal, çapraz durumda
merkezleri müşteriler için
koordinasyon ve sosyal
profesyonel anlamda nasıl
çevrenin kullanımı
kullanılabileceğinn eğitimi , ve
kendi sınırlarını ve nerede
olduğunu bulmak, ve
lprofesyonellik, dış ağlar ne zaman
açık olmalıdır

Öz-farkındalık yoluyla öğrenme,
iletişim becerileri ve yöntemlerini
öğrenme

Internet arama özelliği ve danışma Anlatım, internet
merkezleri gibi sosyal-medikal
araştırması, çalışmaların
ortakları ile / için ağ
repertuarı (masa başı
araştırması listesi)

Öğrenci

yeşille işaretlenmiş kelimeler sözlükte yer almakta
içerik
Metotlar
Eğitici
Öğrenci

Duygudurum bozuklukları,
hastalıklar ve bunların belirtilerinin
hastalıkların ve belirtilerin
temel bilgisi
tanınması yöntemleri ile ilgili
bilimsel temelleri hakkında
bilgi

Çalışmalar ve büro hakkında
bilgi sağlık sigortası,
üniversiteler, vb örnek ulusal
ekonomik hesaplama
örnekleri arasından
araştırmalar
1.Konuşma yöntemleri temelleri hakkında mülakat teknikleri, Özbecerisi ve bilgisi 2.Uzun vadeli işsizi
farkındalık, güçlendirme ile
kurtarmak güçlendirmek için stratejiler
hakkında becerisi ve bilgisi 3. uzun vadeli ilgili iletişim becerilerini nasıl
eğitirsin hakkında bilgi
işsizi sağlık önlemleri hakkında aktive

1.Duygusal , 2., zihinsel, 3. psikolojik ve 4.
Depresyonun ve duygudurum
bozukluklarının biyolojik / fiziksel kökleri
Bilgisi

yeterlilikler
Eğitici

Learning Field F: duygudurum bozuklukları

