
Бюлетин на Психотерапевтичен институт по социална екология на личността  
              Октомври – ноември 2012, брой 1 

 
 
  
 

Предлагаме ви първия брой на електронния бюлетин на Психотерапевтичен институт по социална екология 
на личността. В него ще намерите информация за планираните дейности на института за месец октомври и 
ноември.   
За Института можете да научите повече от нашата интернет страница http://pisep.org/. 
С пожелания за успешни дни и добро настроение! 
Екипът на ПИСЕЛ 
 

Събитие  Дата, час и 
място на 
провеждане  

Описание  Краен срок 
за записване  

 
Семинар за 
родители   
 

 
09.10.2012  
Вторник, от 18 
до 21 ч. 
София, ул. 
„Цар Самуил” 
№ 16 

 
От поредицата „Използването на приказките при възпитанието на 
децата  
ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА  
Конфликти между възрастните от различни поколения при 
отглеждането и възпитанието на децата. Отражението на 
различните модели на възпитание върху детето. Разбирането за 
родителстването в съвременното общество. Организира 
съвместно със сдружение „Естествено”. 
Информация за семинара  
 

 
08.10.2012 

Интерактивна 
дискусия  
 

10.10.2012 
Сряда, от 
18.30 до 20.30 
ч. 
София, ул. 
„Цар Самуил” 
№ 16 

От поредицата „Женското развитие” 
ЛЮБОВТА ОТВЪД ДУМИТЕ  
С примери от практиката на американските терапевти и от 
практиката на водещия, ще поговорим за някои от най-
объркващите послания, които жените дават към мъжете, за 
митовете относно любовта и как да съхраним щастливите си 
партньорски отношения. 
Информация за дискусията  
 

09.10.2012 

Семинар за 
родители   

16.10.2012  
Вторник, от 18 
до 21 ч. 
София, ул. 
„Цар Самуил” 
№ 16 
 

От поредицата „Използването на приказките при възпитанието на 
децата 
СНЕЖАНКА И СЕДЕМТЕ ДЖУДЖЕТА  
Етапи на детското развитие и важните житейски задачи, които 
детето трябва да реши на всеки от тях. Ролята на родителя от 
същия пол в порастването на детето и формирането на неговата 
идентичност. Организира съвместно със сдружение „Естествено”. 
Информация за семинара  
 

15.10.2012 

Семинар за 
родители  

23.10.2012  
Вторник, от 18 
до 21 ч. 
София, ул. 
„Цар Самуил” 
№ 16 
 

От поредицата „Използването на приказките при възпитанието на 
децата 
ХЕНЗЕЛ И ГРЕТЕЛ  
Позитивно общуване и отношения между родители и деца. 
Гъвкавост в общуването, емоционални граници и ясни правила, 
необходими за преодоляване на проблеми в детското развитие. 
Организира съвместно със сдружение „Естествено”. 
Информация за семинара  
 

22.10.2012 

Дискусия за 
родители  
  

27.10.2012 
Събота, от 
14.30 до 17.30 

ДЕТЕТО, СЕМЕЙСТВОТО И ДЕТСКАТА ГРАДИНА 
Дискусията ще отговори на някои от най-парливите въпроси, 
които тревожат родителите, когато предстои детето да започне 

20.10.2012 

http://pisep.org/�
http://semeina-ekologia.org/2012/10/%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0/�
http://semeina-ekologia.org/2012/10/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8A%D0%B4-%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5/�
http://semeina-ekologia.org/2012/10/%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0/�
http://semeina-ekologia.org/2012/10/%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0/�


Бюлетин на Психотерапевтичен институт по социална екология на личността  
              Октомври – ноември 2012, брой 1 

 

ч. 
София, бул. 
„Витоша” 100, 
партер, 
сдружение 
“Естествено” 
 

детска градина. Дискусията се организира съвместно със 
сдружение „Естествено”.  
Информация за дискусията  
 

Практически 
семинар  

21.10.2012  
Вторник, от 12 
до 18 ч. 
София, ул. 
„Цар Самуил” 
№ 16 
 

От поредицата „Въведение в системното мислене” 
ФАМИЛИОГРАМАТА КАТО МЕТОД ЗА ОЦЕНКА НА 
ФОНКЦИОНИРАНЕТО НА СЕМЕЙНАТА СИСТЕМА 
Фамилиограмата е метод за графично изобразяване на семейни 
отношения, базиран на структурната концепция на един от 
пионерите на фамилната терапия Салвадор Минучин. От 
информацията събрана от първото интервю  с клиента се правят 
хипотези за дисфункция на семейната система.    
Информация за семинара  
 

 

Тренинг група 
за личен опит 
и 
себепознание   
 

Начало м. 
ноември  
София, ул. 
„Цар Самуил” 
№ 16 
 

Групата се провежда по уникална методика (SCIT) на 
Института за изучаване на човека “Антропос”, Гърция, 
базирана на системната методология и използуваща 
техники от психоаналитична ориентирана терапия, 
психодрама, арт-терапия, процесуална терапия, НЛП – така 
че участниците имат възможността да усетят как работят 
тези техники със собствено преживяване. 
Информация за тренинг групата  
 

15.10.2012 

Интерактивна 
дискусия  

24.10.2012 
Сряда, от 
18.30 до 20.30 
ч. 
София, ул. 
„Цар Самуил” 
№ 16 
 

От поредицата „Женското развитие” 
ПРИВЪРЗАНОСТТА КАТО ОКОВИ – ДИАЛОГЪТ МЕЖДУ 
РОДИТЕЛИ И ДЕЦА  
Какво става, когато родителите обичат прекалено? И как 
децата реагират на това? Как до вчера послушните и добри 
деца, стават “лоши”, протестни, арогантни. Много често 
това поведение се наблюдава в периода на порастването и 
ескалира, когато връзката с родителите се превърне в 
оковаваща зависимост (на английски думата bond означава 
едновременно “връзка”, но и “окови”). 
Информация за дискусията  
 

23.10.2012 

Практически 
семинар  

17 -18.11.2012 Международен семинар  
Европейска школа за класическа психодрама, Мексико (EEPCM) 
и Психотерапевтичен институт по социална екология на 
личността (ПИСЕЛ) организират практически семинар 
ИГРАЙ И ПОГЛЕДНИ КЪМ СЕБЕ СИ, ЗА ДА СЪЗРЕШ 
СЦЕНАТА: ГРУПА-СЕМЕЙСТВО  
Информация за семинара   
 

01.11.2011 

 

http://semeina-ekologia.org/category/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/page/2/�
http://pisep.org/?page_id=380�
http://pisep.org/?page_id=375�
http://semeina-ekologia.org/2012/10/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D1%82-%D0%BC-2/�
http://semeina-ekologia.org/2012/10/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D1%82-%D0%BC-2/�
http://pisep.org/?page_id=242�

	От поредицата „Женското развитие”

