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FELSŐFOKÚ INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIAI MÓDSZERSPECIFIKUS KÉPZÉS

Individuálpszichológiai felsőfokú módszertan II.

AZ ÁLMOK SZEREPE A TANÁCSADÁSBAN/TERÁPIÁBAN

Individuálpszichológiai felsőfokú módszertan
II. Az álmok szerepe a tanácsadásban / terápiában
Képzés résztvevői: pszichológusok, orvosok, egyéb humán diplomával rendelkező
szakemberek.
Résztvevők létszáma: 10 – 18 fő
Képzés időtartama: 30 óra (5 alkalom. Alkalmanként 6 tanóra)
Képzési oklevél:
1) Tanúsítvány: a felsőfokú IP módszertan II. blokkot a 300 órás IP alapképzés után végzi a
résztvevő, s így a megszerzett tudását alapdiplomája szerint alkalmazhatja. 2) Igazolás: a
felsőfokú IP módszertan II. blokkot IP alapképzettség nélkül végzi a résztvevő, ekkor a
megszerzett tudását a gyakorlatban nem alkalmazhatja.
Képzés vezetői:
 dr.

Kárpáti

Gyöngyvér

-

ideggyógyász-pszichoterapeuta,

kiképző

szakpszichoterapeuta/PROGRAMFELELŐS
 Benczéné Tímár Irén - tanácsadó szakpszichológus, szupervízor, IP képző
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Az önismereti munka alapvető feltétele a pszichoterápiás- ill. tanácsadói kompetenciák
elsajátításának, ezért követelmény az elméleti és módszertani képzési modulok megkezdése
előtt, vagy azzal párhuzamosan végezni!!!
Időhatár: A képzés egyes szakaszai között max. 2 év kihagyás lehetséges. Ezen túl a képzést a
tanulmányi bizottság által előírt feltételekkel lehet aktualizálni.
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A tanfolyam díja: 1500 Ft //tanóra dolgozóknak; 1300 Ft / tanóra diákoknak és kismamáknak
Befizetés módja: egy összegben, vagy részletekben, átutalással, vagy csekken a MIPE
számlájára.
A képzés helyszíne: Budapest MIPE KÖZPONT 1083. Budapest, Fiumei út 3. fszt. 2.
A jelentkezés módja: A hivatalos regisztráció a jelentkezési lap visszaküldésével (e-mailen)
történik!
A tanfolyamokról információt ad és a jelentkezéseket regisztrálja:

dr. Kárpáti Gyöngyvér - ROGRAMFELELŐS
06/70-268 55 41
e-mail: karpatiheda@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------Tematika

1. alkalom. Az álomfejtés és A. Adler gondolatrendszerének pszichológia- történeti
kapcsolata. Az álmok nem specifikus elemei.
2. alkalom. Az álom individuálpszichológiai specifikumai.
3. alkalom. Az álmokban tetten érhető Életstílus. A birtokolt Életstílus, azaz a Mély-Én
feltárása.
4. alkalom. A gyermekkori emlékek feldolgozása, az Életstílus - elemzés verbális és
művészetterápiás technikái.
5. alkalom. Az Adler-i álom-elemzés humánus, pozitív, optimista beállítódása és kicsengése.
A módszerdemonstrációt a sajátélményen keresztül lehet megtapasztalni. Minden témát
interaktív jelleggel dolgozunk fel. A résztvevők a tanfolyam ideje alatt álmaikat lejegyzik,
álom-naplót vezetnek, jelenlegi /régi emlékezetes vagy korábbról visszatérő álmaikat
képesek lesznek megérteni az individuálpszichológia segítségével.
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