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

Обява за  поредица от дискусии 
на тема: 

 
7 УСПЕШНИ  НАЧИНА ЗА ОБЩУВАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ 

НА ДЕЦАТА  
 Участници :  

Дискусиите  са  предназначени за РОДИТЕЛИ И БЪДЕЩИ РОДИТЕЛИ 
,осиновители и бъдещи осиновители,приемни семейства и бъдещи 
приемни семейства.Полезен е и за педагози,психолози, социални 
работници ,учители , както и за студенти от съответните 
специалности. 

 Времетраене: 
  Състои се от  седем поредни интерактивни дискусии от по 180 
мин.два пъти месечно. 

 Съдържание:  
 Ще бъде представена концепцията на д-р Хаим Гинът за успешните 
начини на общуване и възпитание на децата в съчетание с разяснения 
на водещия на дискусиите за  екосистемен подход при разбирането на 
динамиката в семейството.Участниците ще имат възможност да 
чуят основни насоки ползвани в практиката на д-р Гинът и на 
водещия  при подкрепа на деца и семейства. 

 Методи:  
Дискусионна форма с образователна презентация и възможност за 
включване в интерактивни дейности и обмен на информация с 
водещия и участниците. 

 Водещ на дискусиите:                                                         
 

Иван Павлов- психолог ,системен фамилен консултант  
Дата на III дискусия :”Самосаботиращи се модели: Или как да НЕ 

използваме заплахи ,подкупи,сарказъм,нравоучения!?” 
31.01.13  

 
Място на провеждане ул.”Цар Самуил” № 16 ет.2  

Времетраене:  18.00ч-21.00ч. 
внасяне на таксата ще се проведе на 31.01.13г. от 17.30ч. на същия адрес 
Срок за записване 30.01.2013г. на   
e-mail:igpavlov@abv.bg телефон  0889274114  
 

 такса участие:  
индивидуално :  15лв. 
Семейство:          25лв. 
Институция :       35лв. 

Председател на УС: 
 Румен Георгиев 

 
Подструктури 
на ПИСЕЛ: 

 
“Психо-социален 

институт за 
семейството” 

(ПСИС) 
 тренинг институт 

пълен член на: 
Камарата на Тренинг 

институтите 
The Training Institutes 

Chamber (TIC) 
към Европейската 

асоциация по фамилна 
терапия 

The European Family 
Therapy Association 

(EFTA) 
Директор: 

Румен Георгиев 
 

“Милтон Х. Ериксън 
Институт за София, 

България” 
лицензиран регионален 

представител на 
The Milton H. Erickson 
Foundation, Phoenix, 

Arizona, U.S.A. 
 

Софийски комитет 
„Системи в преход” 

Носител на 
Наградата на The 
World Psychiatric 

Association 
и  Наградата 

на The Wassermann 
International 
Foundation for 
World Accords 

(Chicogo, Ill., 
U.S.A.) 

 

учредител и член на 

Systems in Transition  (SiT) 
международна 

работна група  в областта 
на психосоциалното 

измерение на 
обществения преход 

към  
The International Family 

Therapy Association (IFTA) 
 


