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ПОКАНА

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

“ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗКУСТВОТО В СОЦИАЛНАТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА РАБОТА. ОСНОВНИ

ЗНАНИЯ ЗА АРТ-ТЕРАПИЯТА”

МЯСТО: СОФИЯ, Обучителна зала на ФИЦЕ-България

София, 1000

ул. Шести септември 33, ет. 6

Дати: 12-13 Април, 2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Използването на изкуството в социалната и психологическата работа е мощен инструмент за
работа в различни аспекти. Методите, използващи изобразяване и метафорично пресъздаване
позволяват да се работи с чувства, емоции, преживявания, които нямат вербален израз или
вербален еквивалент. Подходите базирани на използване на изкуството /рисуване, глина/,
позволяват да се разширят възможностите за специалистите и клиентите, извън познатите и
утвърдени методи на социалната и психологическа работа.

Участниците ще придобият основни знания за метода арт-терапия, ще могат да разграничават
различните нива на използване на изкуството в социалната и терапевтичната работа. В рамките на
обучението ще бъдат представени и обсъдени различните материали и използването им и какви
условия са необходими.

Обучението е с практическа насоченост и дава възможност за групова работа, работа по казуси,
дискусии, практическо участие .

Целта на обучителния модул е да даде ключови професионални компетенции на специалисти,
работещи с деца и младежи, свързани с умението им да познават и прилагат различни методи,
използващи изкуство.

ПРОГРАМА
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12.04.2016 г.

 9.30 : 12.30 Работна сесия:
История на арт-терапията.

Какво е арттерапия и какво не е арт-терапия.

Основни, въвеждащи знания за арт-терапията. Как работи като

метод.

 12.30 : 13.30 Обедна почивка

 13.30 : 17.00 Работна сесия:
Практическа работа в група

13.04.2016 г.

 9.30 : 12.30 Работна сесия:
Техники за използване на изкуството /рисуване, работа с глина/

 12.30 : 13.30 Обедна почивка

 13.30 : 15.30 Работна сесия:
Техники за използване на изкуството /рисуване, работа с глина/

 15.30 : 16.00 Закриване на обучението и връчване на сертификати.

МАТЕРИАЛИ

Участниците ще получат материали на хартиен носител. Те ще бъдат подбрани с оглед прилагане
на наученото в практиката и осигуряващи възможност за самостоятелно актуализиране на
знанията след обученията.

На всеки обучаем ще бъде издаден сертификат за участие.

Ще се работи в група и ще бъдат използвани методи, работещи с груповите процеси. Част от
работата ще се основава на практически опит и използване на различни изобразителни материали.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ

Обучителен пакет

Включва: кафе-паузи; техническо оборудване и зала; хонорар лектор; материали за обучаемите;
тренингови материали; сертификат.
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Цена за участие – 190 (сто и деветдесет) лв.

ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

Участие в обучението се заявява с попълнена и изпратена форма за регистрация и платена такса
за участие по банков път с приложено копие на платежното нареждане (по електронна поща
или факс).

Краен срок за заявяване на участие или записване: 05.04.2016 година

“Образованият човек знае много и различни теории, ПРОФЕСИОНАЛИСТЪТ умее да ги

приложи на практика.”

Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца /СПСПД/ ФИЦЕ–България е българска
неправителствена организация, създадена през 2001 г. ФИЦЕ-България подкрепя
професионалисти, оргaнизации и институции да работят активно за подобряване качеството на
живот на децата в България. ФИЦЕ-България има 53 членове: 21 физически лица (педагози,
психолози, социални работници) и 32 юридически лица (домове за деца, резидентни услуги,
ресурсни центрове, неправителствени организации).

ФИЦЕ-България е член на Международната федерация на възпитателните общности ФИЦЕ -
Интернационал, в която членуват 40 страни. Чрез тази мрежа се представят практики и се обменя
опит относно работата с рискови групи: деца, отглеждани в извънсемейна среда, деца с
увреждания и деца-бежанци. Сдружението разполага с възможности да черпи и популяризира
опит в България, Европа и света. Към ФИЦЕ–България функционира Център за професионално
обучение, лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение.
Центърът извършва и удостоверява професионално обучение с придобиване на степен на
професионална квалификация. Дейността на центъра е насочена към провеждане на обучения и
супервизии за професионалисти, консултации, изследвания и анализи.
Организацията е обучила до момента над 3000 професионалисти, работещи с деца. Основните
бенефициенти от работата на ФИЦЕ-България са децата и младежите в България, особено тези в
неравностойно положение, без семейна среда и с нарушени права; техните родители и семейства;
професионалистите, работещи в системата за социални услуги за деца и семейства; държавните
институции и местните власти, създаващи и реализиращи политиките за деца.

СПСПД ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ТРЕЙС ЕООД

office@fice-bulgaria.org; office@trace-edu.bg ; тел.: 02 950 17 10; факс: 02 950 17 11

За контакти:
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Дашенка Кралева, Председател на УС на ФИЦЕ-България, моб. тел.: 0878 808740

Звездица Ковачева, Управител ОЦ ТРЕЙС ЕООД, моб. тел.: 0878 808741


