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ПОКАНА

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

БИОГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ
“КНИГА НА ЖИВОТА”

МЯСТО: СОФИЯ, Обучителна зала на ФИЦЕ-България

София, 1000

ул. Шести септември 33, ет. 6

Дати: 29-30 Март, 2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Участниците ще разберат и овладеят същността на биографичен метод за работа с деца и младежи

“Книга на живота”, както и ще усвоят инструментите и формите по прилагане на метода в

директната работа с тях. “Книга на живота” е изключително подходящ и полезен метод за работа с

деца и младежи, настанени в институции, услуги от резидентен тип или приемни семейства, също

така за деца и младежи, преживели различни травматични събития. Използването на метода

подпомага децата и младежите да осъзнаят положителните си качества, случилите се приятни

събития и взаимоотношения с различни хора и им дава възможност да ги усетят като свои силни

страни и ресурси. Това им носи ново и разширено разбиране за собствената им история, от което

извличат сила и увереност за бъдещия си живот.

Голяма част от децата и младежите в риск са с объркана идентичност и неясна житейска

перспектива. Прилагане на метода “Книга на живота” дава възможност те по интерактивен и

ръководен от специалиста начина да осмислят своето минало и настояще, да изградят по-ясна и

целенасочена перспектива, да осъзнаят и намерят своите вътрешни ресурси, за да се справят. Това

способства за изграждане на положителна ценностна система и мотивира позитивни модели на

поведение у тях.

Участниците в обучението ще придобият основни знания и умения за боравене с метода “Книга на
живота”; ще практикуват елементи от прилагане на метода, игрови техники, учебни ситуации; ще
се запознаят с дизайна на груповата работа с децата, с програмата на отделните сесии и
подготовката за провеждането им.
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Целта на обучителния модул е да даде професионални компетенции на специалисти, работещи с
деца, свързани с прилагане на метода “Книга на живота”. Предназначен е за учители в
общообразователни или специални училища, възпитатели, психолози, специалисти, работещи в
институции за деца или в социални услуги за деца, обществени възпитатели.

Книгата на живота е създадена така, че:

• в продължение на 5 модула от по 2 часа

• да се работи с малки групи до 5 деца/младежи

В тази обстановка не се дискутират травматични събития. Не се правят и опити за справяне

с миналото. Това не е нито подходящото време, нито подходящата обстановка. Тук се

фокусира най-вече върху осъзнатите и положителни събития и срещи с хора от миналото

на детето, които му носят вътрешна сила.

ПРОГРАМА

29.03.2016 г.

 9.30 : 12.30 Работна сесия:

- Разбиране на детайлите и значимостта на работата с личната
история. Въведение и теория на биографичната работа

- Придобиване на умения за подбиране на група. Запознаване с
модула

- Практическа част на работата с групи деца. Модул 1. на Книга на
живота: „Моят живот до сега”

12.30 : 13.30 Обедна почивка

 13.30 : 17.00 Работна сесия:

- Модул 2. от Книга на живота:„Моето училище/ моята творческа
страна”

- Модул 3. от Книга на живота:„Животни/ Моето семейство/ Моята
мрежа”

30.03.2016 г.

 9.30 : 12.30 Работна сесия:

- Модул 4. от Книга на живота: “Моите съкровенни мисли/ Моите
богатства”
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- Модул 5. от Книга на живота: “Местата, в които съм пребивавал/а/
Моята къща/ Моето бъдеще”

- Интегриране на изводи и умения свързани с общуването и
процесите в група

- Боравене с материалите за прилагане на Книгата на живота

 12.30 : 13.30 Обедна почивка

 13.30 : 14.30 Оценка и планиране на действия.

 14.30 : 15.00 Закриване на обучението и връчване на сертификати.

МАТЕРИАЛИ

Участниците ще получат:

 пакет материали на хартиен носител, състоящи се от: Наръчник - предназначен за

обучаемите и описващ в детайли как се прилага метода Книга на живота в работата с деца

и младежи; Книга на живота - книга за децата и младежите, необходима за работа по

време на обучението.

 Книга на живота на електронен носител - предназначена за разпечатване Книга на живота

за всяко дете/младеж при прилагане на метода.

На всеки обучаем ще бъде издаден сертификат за участие.

Практическата насоченост и овладяването на умения за работа с метода ще бъдат обезпечени
чрез визуализационни материали (презентации,), представяне на интерактивни методи за работа,
работа в малки групи, ролеви игри.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ

Обучителен пакет

Включва: кафе-паузи; техническо оборудване и зала; хонорар лектор; материали за обучаемите;
тренингови материали; сертификат.

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).
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Краен срок за заявяване на участие или записване: 21.03.2016 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:

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

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


