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A Bátorító Nevelés Munkaközösség és a Magyar Individuálpszichológiai
Egyesület

KÖZÖSSÉGBEN LENNI
címmel
INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIAI KONFERENCIÁT
szervez Karcagon
2010. május 14-én (péntek)
A program elméleti alapját Alfred Adler pszichológiája, az
individuálpszichológia képezi, mely irányzatot a harmadik „klasszikus”
mélylélektani iskolaként emlegetik, a freudi és jungi irányzat mellett.
Adler elsıként adott társadalomlélektani magyarázatot az emberi személyiség
mőködéséhez.
Adler Alfred és pszichológiájának követıi megpróbáltak egy olyan pedagógiát
kidolgozni, mely alkalmas az egyéniségtorzulások megelızésére, és ami
hozzájárul egy egészséges életstílus kialakításához.
Ez a célkitőzés megérthetı az adleri pszichológia fogalomrendszerébıl,
amelynek értelmében a személyiség hibás fejlıdése a kisebbértékőségi érzés

kompenzálási szükségletével függ össze, valamint a szociális érzés, a
beilleszkedés hiányosságaival.
Adler fontosnak tartja, hogy a nevelés segítségével fel kell készülnie a
gyermeknek a 3 nagy életfeladat megoldására: a társkapcsolat-, a foglalkozás-, a
szerelem- ill. házasság területein. Ezt a bátorító nevelés eszközeivel lehet
elérni.
Az individuálpszichológia segítı módszerei a közösségek fejlıdését, az
interperszonális konfliktusok megoldását, a szülıi-, nevelıi szemlélet fejlıdését
lélektani eszközökkel szolgálják.
A konferencia célja, hogy ismeretanyagot nyújtson az individuálpszichológia
fogalmi rendszerének elsajátításához-, az individuálpszichológiai módszerek
kipróbálásához, jártasság megszerzéséhez.

A találkozó nyitott, részt vehet rajta elıképzettség nélkül bárki, aki
szívesen kalandozna velünk a gyermeknevelés, az emberi kapcsolatok újra
felfedezett útjain.
Kérjük, hogy részvételi szándékát a további szervezési feladatok elısegítése
céljából, a mellékelten megküldött nyomtatvány kitöltésével, annak megadott
címre való megküldésével támogatni szíveskedjen!

Karcag, 2010. április 8.

V. Szabó Tamás
munkaközösség vezetı

PROGRAM
8.30-9.30 Regisztráció
10.00-10.10 Megnyitó
ELİADÁSOK
10.10-10.50 Szélesné dr. Ferencz Edit: Bátorító pedagógia = vitamin a lelki
immunrendszer számára
10.50-11.30 Tompáné Varga Margó: "Ördögangyal" A bábjáték alkalmazása a
kisgyerek agressziójának kijátszásában
11.30-11.45 Szünet
11.45-12.25 Gupcsó Tímea: Én bízok!0 Te bízol! Együtt/mőködünk?
12.25-13.05 Dvornitzky Tamásné: IP a gyakorlatban
13.05-14.00 Ebédszünet
MŐHELYEK
14.00-16.00
•
•
•

Tompáné Varga Margó és Szélesné dr. Ferencz Edit: Kreatív életstílus–
megismerés
Istvánffy Gabi: IP JÁTÉKDRÁMA MŐHELY
Nagyné Kasza Ilona és Dvornitzky Tamásné: "KUPAKTANÁCS"

