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Психотерапевтичен институт по социална екология на личността (ПИСЕЛ)
Psychotherapy Institute of Social Ecology of Personality (PISEP)
www.pisep.org

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ
Психотерапевтичен институт по социална екология на личността
организира поредица от 3 семинара в град Велико Търново
Въвеждащо ниво - към обучителна програма
ФАМИЛНО И БРАЧНО КОНСУЛТИРАНЕ
Въвеждащото ниво се състои от три семинара, в които чрез практическа работа
се илюстрира приложението на системния подход и фамилната терапия при
работа в различен професионален контекст.
П Р О Г Р А М А на Въвеждащото ниво
Първи семинар: Основни принципи и базисни понятия в системния подход и
фамилната психотерапия. Семейството като система.
Втори семинар: Признаци на семейното здраве. Оптимално функциониращи
семейства и дисфункционални семейства.
Трети семинар: Различни методи за работа със семейства, брачни двойки и
индивиди – арт-терапия, психодрама, ериксониански методи и други.
Желаещите ще могат да продължат обучението си в базисното и
специализирано ниво на програмата.
Обучителната програма е подходяща за специалисти, които искат да
придобият умения за използване на конкретните методи в рамките на
неклинична практика в своя професионален контекст (учител, психолог,
педагогически съветник, социален работник, специалист човешки ресурси и
др.). Тези от вас, които искат, могат да продължат обучението си и да
придобият психотерапевтична правоспособност.
ПИСЕЛ е първият тренинг институт по фамилна терапия в България, член на
Камарата на тренинг институтите по фамилна терапия към Европейската
асоциация. Той е създаден през 1995 година и има богат 20 годишен опит в
обучение на професионалисти в различни сфери на психичното здраве.
Срок за записване 20 декември 2015 на ел. адрес pisep.institute@gmail.com
Такса за участие 210 лева за трите семинара (таксата се превежда по банков път, след
изпращане на мейл със заявка за участие, след който ще получите потвърждение за Вашата
регистрация и данните на банковата сметка на ПИСЕЛ). При заплащане на таксата от страна на
организация, тя е 250 лева за трите семинара.

Водещи: Екип на ПИСЕЛ
Място на провеждане: град Велико Търново (мястото на провеждане ще бъде съобщено
допълнително на участниците в семинара)
Начало на Въвеждащото ниво месец януари 2016 година.

