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Цел и задачи на курса
Основна цел от провежданите занятия е докторантите да придобият и задълбочат
теоретичните си познания, свързани психологическото консултиране, което да осигури адекватна
подготовка за овладяване на по-частните аспекти на тази дейност- отнасящи се до отделните
консултативни подходи и консултативни умения, както и до специфичния й контекст на приложениекакъвто е семейството.

Обхванати са теми с основно приоритетно значение по отношение на тази област, каквито
са - подходите, процеса, и уменията, в по-общ, и в по-частен,свързан с възрастта аспект. Очакван
резултат е докторантите да овладеят и практически умения в областта на психологическото
консултиране.В тази връзка, основни методи, които се използват при провеждане на занятията сакакто лекционният, така и интерактивният, под формата на ролеви игри и разглеждането на казуси,
развиващ умения за рефлексия и саморефлексия в практически контекст, при опита за
интерпретация и изход от проблемната ситуация.

Анотация на курса
В курса е обърнато е специално внимание на концептуализирането на различията на
психологическото консултиране по отношение на други сходни дейности от областта на
психологическото подпомагане. С оглед на практическата насоченост на дисциплината, тематичното
съдържание е обогатено с детайлно разглеждане на ролята и функциите на консултанта в
съответната област на приложение на консултирането, както и на качествата му на личност и
професионалист, с цел да бъдат подтикнати към самоизследване онези, които възнамеряват да
практикуват в тази област .

Тематичен план
Умения за консултиране
1. Базисни умения за психологическо консултиране
2.Специфични умения за психологическо консултиране
3. Същност на психологическата съпротива в отношението консултант-клиент.Умения за
консултиране на силно резистентни клиенти
Подходи на консултиране
4. Когнитивно-поведенчески подход на консултиране
5. Екзистенциално-хуманистичен подход на консултиране
6. Психодинамичен подход на консултиране
Възрастово консултиране
7. Парадигмата на детско-родителските отношения
8. Консултативни подходи в детска възраст
9. Консултативни подходи в юношеска възраст
Семейно консултиране
10. Нормално развитие на семейството.Нарушения в структурата на семейството
11.Цели, задачи и етапи на семейното консултиране
12. Семейно консултиране: подходи
Кризисно консултиране
13. Консултиране на жертви на домашно насилие
14. Консултиране при суицидно поведение
15. Консултиране на хора, преживели загуба на близък

Методи на оценяване
Текущо оценяване- участие в дискусии; решаване на казуси
Финално оценяване-реферат/защита

Форма на завършване
Числова оценка, средноаритметична от текущото и финално оценяване.

Допълнителни бележка
няма
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