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Краткосрочна програма 
 Използване на арт-терапевтични методи при работа с деца и 

семейства 
 

Подходяща е за специалисти и студенти от помагащите професии (психолози, социални работници, лекари), 
рехабилитатори, художници, учители по рисуване, специални педагози, трудотерапевти, възпитатели в домове 

за деца и възрастни хора, професионалисти от ЦНСТ, ЦСРИ, обществени възпитатели, педагогически 
съветници, инспектори ДПС, ресурсни учители. 

Завършилите краткосрочната програма /160 часа/ получават сертификат за получена квалификация за 
използване на арт-терапевтични методи при работа с деца и семейства в рамките на досегашната им професия. 
А при  желание да продължат в програма за арт-терапевт, това обучение се зачита като  положено първо ниво.  

 
Програмата ще бъде представена на 7 септември 2016, сряда, от 18 до 20 ч. в 

Бургас на адрес ул. Сливница 39, ет. 4, "Различното място". Ще имате 
възможност да се запознаете с  обучителния екип и да задавате въпроси на място.   

  

 
 

Модули на краткосрочната програма  - 160 часа 
 

Първи модул: Основни принципи и базисни понятия. Диагностика чрез рисунка на 
взаимоотношенията в семейството между деца и родители. Проблеми в детското и 
юношеското развитие. Опасности, грешки и митове от "популярната"  психология. 

Втори модул: Показатели за детско и семейното здраве. Жизнени цикли, кризи, личностно 
израстване.  Емоционалната компетентност и възпитаване на увереност и оптимизъм в 

децата.  Работа с "проблемни" юноши и с деца със специални образователни потребности. 
Трети модул: Техники за индивидуална и групова работа с деца и семейства в различен 
професионален контекст в училище, социална служба, детски  център. Универсални 
превантивни програми за проблеми с насилие, агресия, тревожност, злоупотреба с 

психоактивни вещества. 
. 

Програмата има продължителност 1,5 години като на всеки два месеца се провеждат обучения в един 
уикенд, включващ петък вечер, събота и неделя - 20 учебни часа. Времето между обученията се 
запълва със самостоятелна работа с упражнения и учебна литература. По преценка на екипа и 

участника може да бъде преустановен контрактът за участие в обучителната програма.  
 

Срок за записване: 30. 09. 2016 на емейл valentina@arttherapy-bulgaria.org; тел.за информация 0896 
753837 – Валентина Маринова 

Такса за участие: За тридневното обучение- 140 лв. и 160 лв. ако се заплаща от институция 
Място на провеждане: град  Бургас  

 


