
Международен 

семинар 

„ИНОВАЦИИ В 

ОБРАЗОВАНИЕТО”  

 
Антеа Милър  
(Anthea Millar),  
член на Британската 
асоциация за консулти-
ране и психотерапия, 
вписана в Британския 
регистър на независи-
мите консултанти и те-
рапевти, дипломант               
 на Британския 

институт за  индивидуална         психоло-
гия.  

 Антеа Милър е старши акредитиран 
психотерапевт, инструктор по психотерапия 
и супервайзър с повече от 33-годишен рабо-
тен опит с Националната здравна служба на 
Великобритания, с програми за подпомага-
не на работещите и с множество социални, 
образователни и благотворителни организа-
ции.  
 Антеа Милър е вицепрезидент на 
Британското Адлерианско общество и един 
от редакторите на научния журнал, издаван 
от тази организация. Тя е също преподава-
тел към ИКАСИ (Международен комитет на 
Адлерианските летни училища и институти), 
като нейната специализация е в работата с 
травмите и в супервизията.  Тя е съосновател 
и директор на Кеймбриджкия институт за 
обучение по супервизия.   
 Антеа Милър е автор на множество 

статии и съавтор на книга, озаглавена 

„Супервизия в практиката: Как да се подгот-

вим за ролята на супервайзър в подпомага-

щите професии“.  

3-6. ноември 2017 

Седмица на 
Индивидуалната 

Психология 

Организатори: 

Педагогически факултет на Тракийски 
университет 

Българско общество по индивидуална 
психология 

Академия за ранно детско развитие 
„Бобче Топче“, гр. Ст. Загора 

За контакти: 

Гл. ас. д-р Гергана Тодорова, координатор на 
Седмица на индивидуалната психология:  
g.todorova@me.com  
+359 888 213535  



Окуражаваща 
супервизия 

 Всеки един от нас има нужда да развива 

своите умения, да експериментира и да приема 

грешките си без да се срамува или самообвиня-

ва. Окуражаването е ключов аспект от този про-

цес. В този семинар Антеа Милър комбинира 

лекционна част с практически и експериментал-

ни сесии с участието на публиката, които ще бъ-

дат фокусирани върху следните теми:  

 Основните човешки потребности: 
„Ключовите С“ (свързване, способност, стой-
ност, смелост)   

 Как да осигурим окуражаваща обратна връз-
ка, която предлага както подкрепа, така и 
градивна критика 

 Използване на метода на Сократовите въпро-
си  

 Процеси на възстановителна и сближаваща 
супервизия за учители  

 Работата в подпомагащите и препода-
вателските професии предполага честа среща 
със случаи на травма и тежък стрес, преживе-
ни от хората, с които работим.  

 В този практически семинар, който 
включва възможност за групова работа и дис-
кусии, Антеа Милър ще направи обзор на 
въпроса за вторичния шок и ще представи 
пред участниците следните конкретни теми:   
 Множеството измерения на вторичния 

шок: умора на състраданието, косвено 
травмиране, вторичен травматичен 
стрес и психологични срив (бърнаут). 

 Неврологията и вторичния шок  
 Рисковете на емпатията 
 Интервенции за самопомощ за практи-

куващи специалисти  

 Тази лекция представя модел за въз-
становителна и сближаваща супервизия за 
представители на подпомагащите профе-
сии, който комбинира теорията и практиката 
на индивидуалната психология с творбите 
на автори като Хокинс и Шохет (Hawkins &S 
hohet), както и Инскип и Проктър (Inskipp & 
Proctor).  
 Акцентът е поставен върху изгражда-
нето на взаимоотношения на супервизия, 
които комбинират равнопоставеност и авто-
ритет, и подпомагат етичната и безопасна 
практика посредством процеси на окуража-
ване и прилагане на ефективна обратна 
връзка, включвайки разбиране на сложната 
динамика на взаимоотношения, които се 
проявяват в хода на супервизията.  
 

    Вторичен Шок 
 Лекция върху темите за 
 умората на състраданието, 
 косвеното травмиране, в
 торичната травма и 
 психологичния срив (бърнаут)  

Петък, 3 ноември 2017г.  
Част 1: 13.00ч.-15.00ч.    Част 2: 15.30ч.-17.30ч. 

ZaraLab, Сити Център, 
бул. „Княз Александър Батенберг“ 28, СтараЗагора 

   Окуражаващо общуване 

Събота и неделя, 4-5 ноември2017г. 
10.00ч.-12.00ч.& 14.00ч.-16.00ч. 

ZaraLab, Сити Център, 
бул. „Княз Александър Батенберг“ 28, СтараЗагора 

Понеделник, 6 ноември 2017 г.    
14.00ч. – 15.30ч. 

Югозападен университет, Благоевград 


