Европейски програми за обучение по психотерапия и психологично
консултиране.
Семинарът дава възможност за продължение в тригодишната
обучителна програма на БААТ. Научен консултант на програмата е
проф. Даяна Уолър от Британската асоциация на арт-терапевтите.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА
АРТ-ТЕРАПИЯ ПРИ ТРЕВОЖНИ И СТРАХОВИ СЪСТОЯНИЯ
Практически семинар от поредицата
Въведение в арт-терапията
Методите на изобразителното изкуство са един много мощен инструмент за психотерапевтична работа с
клиенти, които страдат от най-различни тревожни и страхови състояния. Чрез различни арттерапевтични техники ползвани самостоятелно или чрез включването им, като подпомагащи
психотерапевтичната и медицинска интервенция, се постига ефективна и трайна положителна промяна.
За да се използват като средство, различно от рисуването, е необходимо да се познават основните
принципи на работа при използване на арт-терапията и да е налице задълбочен психологически тренинг.
Подходящ е за всички работещи с
клиенти в различен
професионален контекст, както и
за студенти от съответните
специалности:
• психолози
• социални работници
• психотерапевти
• лекари
• студенти
• специални педагози
• учители
• трудотерапевти
• всички работещи в институции за
деца и възрастни

Участниците в този семинар ще
имат възможност:
Експериментират с техники от
арсенала на арт-терапия чрез рисунка и
работа с художествени материали
• Извлекат нова информация за себе
си и за работата си с клиенти в
различен професионален контекст
•

дата: 26 февруари 2019 (вторник)
час: от 15.30 до 20.30 ч.
град: София
място на провеждане: София, ул. Княз Борис I № 122, ет.2
такса участие в семинара: 60 лева (ако таксата се заплаща от организация –80 лв.)
максимален брой участници: 12
краен срок за записване и заплащане: 22 февруари 2019
заплащането става по банков път на:
за записване: info.baat@gmail.com
Българска
асоциация по арт-терапия
за повече информация: 0889 27 4114 Иван
BIC:
PRCBBGSF
Павлов – фамилен и арт-психотерапевт
IBAN: BG18PRCB92301030520310
Прокредит банк, клон Дондуков
Важно: Вписва се име на участника и
основание за плащане: участие в семинар по
арт-терапия в град София

