
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                                              ПОКАНА  
 за обучение на тема 

 " Емоционална интелигентност при деца. 

Представяне на програма и методи за работа" 

 което ще се проведе на 28 май 2021 г. от 13.00 до 15.30 часа, онлайн през Zoom,  
 

 
 

 
 

 
 

За кого е предназначено: 
 

           психолози, социални педагози и социални работници, работещи в центрове за обществена 
подкрепа, както и за по-широк кръг специалисти от помагащите професии с натрупан практически опит 

 
 
Емоционалната интелигентност е програма от специални занятия -  упражнения и игри, 

насочени към развитието и корекцията на различни страни от психиката на детето (както нейната 
познавателна, така и емоционално-личностна сфера). 

Основната цел на тази програма  е да приучи детето  да се справя с трудностите в живота. Детето 
трябва да осъзнае, че между мислите, чувствата и поведението има връзка и, че емоционалните 
проблеми са предизвикани не само от ситуациите, но и от неадекватното им възприемане.  

Участниците в обучението ще се запознаят с разработена програма за емоционална 
интелигентност, която може да се използва при работа с деца  от 5 до 10 години.  

 
   
 
 
 



 
 

Срещата ще включва няколко основни компонента: 
 
- Дискусия по зададената тема и споделен практически опит от специалист; 
- Възможност за задаване на въпроси от участниците в групата; 
- Представяне на случай от практиката; 
 
 
 
 
 ОБУЧИТЕЛ: ЖИВКА АЙРЯНОВА – ПСИХОЛОГ 
 
      Образование 

• Магистър по „Консултативна психологоя“ – ШУ „Епископ Константин Преславски“, гр. 
Шумен 

• Бакалавър по специалността „Психолог и учител по психология“ - ШУ „Епископ 
Константин Преславски“, гр. Шумен 

       
      Квалификация 
• Ранна детска интервенция - „ECI AGORA Развитие на услуги за ранна детска интервенция 

чрез взаимодействие и сътрудничество“ 
• Въвеждащ курс по релационна психомоторика и практика – Психоаналитичен институт 

ТОЛК  
• Трениране на успешни родители по метода на д-р Томас Гордън  
• Трениране на успешни учители по метода на д-р Томас Гордън  
• Работа с деца и жени жертва на насилие – Асоиация Анимус  
• Емоционални и поведенчески разстройства в детството – Карин дом  
• Обучение на УНИЦЕФ за водещ на „Работилница за родители - да пораснем заедно“ 
• Транзакционен анализ - ШУ „Епископ Константин Преславски“ 
• Functional ABA 
• PECS 

        От 2014г. е част от екип на ЦОП гр. Средец. В ЦОП провежда индивидуални консултации с 
деца и родители, водещ е на тренинг обучения, водещ на „Работилница за родители – да пораснем 
заедно“ на УНИЦЕФ България, водещ на обучения за осиновители. 
 
 
 


