TÁJÉKOZTATÓ A MAGYAR INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIAI EGYESÜLET KÉPZÉSI RENDSZERÉRŐL
ÉRVÉNYES: 2019. május 01-től

AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS- ÉS SZOCIÁLIS SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK
Képzési forma
Képzés megnevezése:
Akkreditált pedagógustovábbképzés1:
- Individuálpszichológiai
szemléletű bátorító
pedagógia elmélete és
gyakorlata
- Individuálpszichológiai
szemléletű szupervízió

Sajátélmény
-

Elmélet
előadás – szeminárium
10 óra előadás + 10 óra
szeminárium + 10 óra
pedagógiai helyzetgyakorlat

Szupervízió

Egyéb követelmények

Vizsgák

Bemeneti
követelmény

-

Szemináriumi beszámoló.

Pedagógiai helyzet
elemzése, védése +
elmélet

Pedagógus
végzettség

30 óra csoportos

Egy szakmai probléma
megoldásának
bemutatása.

Egy szakmai probléma
megoldásának írásbeli
bemutatása és
individuálpszichológiai
szempontú elemzése,
önreflektív szempontok
kiemelése.
Esettanulmány védése

Pedagógus
végzettség

Szociális szakmában
dolgozók képzése

-

-

30 óra csoportos

-

IP szemléletű Gyermekjátékdráma
Szakirányú továbbképzési
szak
ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Főiskolai
Kar

30 óra

70 óra

30 óra csoportos

80 óra módszertani
gyakorlat

Szakdolgozat védése

Segítő szakmákban
felsőoktatási
alapképzési (Ba)
szintű végzettség
Gyógypedagógus
végzettség

1

A képzések azonos óraszámmal beszámítanak a NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDGAGÓGIAI KARA által akkreditáltatott
INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIAI ALAPOZÁSÚ „BÁTORÍTÓ PEDAGÓGIA” SZAKTERÜLETEN szakirányú továbbképzési szak, ill. a pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú
továbbképzési szak, tanulmányi teljesítésébe.
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INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIAI MÓDSZERSPECIFIKUS PSZICHOTERÁPIÁS-, ILL. TANÁCSADÓI KÉPZÉSEK 2
A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület pszichoterápiás módszerspecifikus képzőhely, így képzési rendszerünk a Pszichoterápiás Tanács által
jóváhagyott feltételeknek is megfelel.
FELNŐTT PSZICHOTERÁPIA
Képzési forma:
Képzés megnevezése:
IP módszerspecifikus felnőttszakpszichoterápiás képzés 4

Önismereti
sajátélmény

IP Elmélet:
előadás –
szeminárium gyakorlat
150 óra
60 óra előadás: IP
csoport,
elmélet,
+
+
100 óra egyéni 30 óra szeminárium
+
+
50 óra egyéni, 30 óra módszertan
vagy
100 óra
csoport

Szupervízió

Egyéb követelmények

60 óra csoportos
+
30 óra
csoportos,
vagy 50 óra
egyéni

Szemináriumi beszámoló
+
Esszé, vagy szakirodalmi
anyag fordítása
Két esettanulmány.5

Vizsgák3

Elméleti vizsga
+
Két esettanulmány
védése

Bemeneti követelmény

Felsőoktatási alapképzési
(Ba) szintű végzettség.

2

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!!!
A módszerspecifikus terápiás szint követelményei tartalmazzák a pszichoterapeuta szakvizsgához szükséges szint teljesítményeit.
3 A záróvizsgára történő jelentkezésre az IP képzés gyermek-, ill. felnőtt moduljait lezáró utolsó szupervíziós szakaszának befejezését követő max. 3 éven belül kerülhet sor. A modulok között
max. 2 év telhet el. Az elméleti modullal párhuzamosan végezhető a szupervízió.
4 IP módszerspecifikus felnőtt-pszichoterápiás szakpszichoterapeuta képzettség: szakpszichoterápia szakvizsgával rendelkező orvosok, vagy klinikai szakpszichológusok
számára.
5 Az esettanulmányok elkészítése szupervíziós támogatással történik.
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FELNŐTT TANÁCSADÁS
Képzési forma:
Képzés megnevezése:

Individuálpszichológiai
felnőtt-szakirányú tanácsadó 7

Önismereti
sajátélmény
150 óra
csoport,
+
50 óra egyéni

IP Elmélet:
előadás –
szeminárium gyakorlat
60 óra előadás: IP
elmélet,
+
30 óra szeminárium
+
30 óra módszertan8

Szupervízió

Egyéb követelmények

60 óra csoportos Szemináriumi beszámoló
vagy,
+
40 óra egyéni
Esszé, vagy szakirodalmi
anyag fordítása
egy esettanulmány.9

Vizsgák6

Elméleti vizsga
+
Egy esettanulmány
védése

Bemeneti követelmény

Felsőoktatási alapképzési
(Ba) szintű végzettség.

6

A záróvizsgára történő jelentkezésre az IP képzés gyermek-, ill. felnőtt moduljait lezáró utolsó szupervíziós szakaszának befejezését követő max. 3 éven belül kerülhet sor. A modulok között
max. 2 év telhet el. Az elméleti modullal párhuzamosan végezhető a szupervízió.
7Individuálpszichológiai felnőtt-szakirányú tanácsadó képzettség: felsőoktatási (Ba, vagy Ma) végzettséggel rendelkező szakemberek számára.
8Az egyesület azonos óraszámmal elismeri az ELTE tanácsadó szakpszichológus képzésben végzett IP módszerdemonstráción való részvételt.
9 Az esettanulmányok elkészítése szupervíziós támogatással történik.
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GYERMEKPSZICHOTERÁPIA - INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIAI GYERMEK-SZAKIRÁNYÚ TANÁCSADÁS
Képzési forma:
Képzés megnevezése:
IP módszerspecifikus
gyermekszakpszichoterápiás
képzés, ill.
Individuálpszichológiai gyermekszakirányú tanácsadó képzés11

Önismereti
sajátélmény
150 óra csoport,
+
100 óra csoportos
gyermekpszichoterápia
módszertan

Individuálpszichológiai játékdráma 150 óra csoport,
módszerű gyermekcsoport-vezető +
képzés12
100 óra csoportos
gyermekpszichoterápia
módszertan

Elmélet
előadás – szeminárium gyakorlat
50 óra előadás,
+
30 óra szeminárium,
+
100 óra játékterápia
módszertan
+
60 óra kiegészítő
technikák és
művészetterápia

Szupervízió

Egyéb követelmények

Vizsgák10

Bemeneti követelmény

30+50 óra csoportos
(egyéni- és csoportos
gyermekpszichoterápia
vezetésével
párhuzamosan)
+
20 óra csoportos (a
kiegészítő technikák
blokkhoz
kapcsolódóan)

50 óra kiképző mellet
végzett asszisztensi
munka;
Két esettanulmány.

Elméleti vizsga
+
Két esettanulmány védése
(az egyik videodemonstrációval
kiegészített)

Orvosi, pszichológusi,
gyógypedagógusi
végzettség.
Az önismereti
SAJÁTÉLMÉNY
SZINT: alapképzési
(Ba) szint befejezése
után elkezdhető.

50 óra előadás,
+
30 óra szeminárium,

50 óra csoportos
(csoportvezetéssel
párhuzamosan)

50 óra kiképző mellet
végzett asszisztensi
munka;
Egy esettanulmány.

Elméleti vizsga
+
Egy esettanulmány védése
(video-demonstrációval
kiegészített)

Orvosi, pszichológusi,
gyógypedagógusi
végzettség.
Az önismereti
SAJÁTÉLMÉNY
SZINT: alapképzési
(Ba) szint befejezése
után elkezdhető.

A záróvizsgára történő jelentkezésre az IP képzés gyermek-, ill. felnőtt moduljait lezáró utolsó szupervíziós szakaszának befejezését követő max. 3 éven belül kerülhet sor. A modulok között
max. 2 év telhet el. Az elméleti modullal párhuzamosan végezhető a szupervízió.
11IP módszerspecifikus gyermekpszichoterápiás szakpszichoterapeuta képzettség: szakpszichoterápia szakvizsgával rendelkező orvosok, vagy klinikai szakpszichológusok
számára.
Individuálpszichológiai gyermek-szakirányú tanácsadó képzettség: felsőfokú (Ba, vagy Ma) végzettséggel rendelkező szakemberek számára.
10

12
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Végzettségek:
IP módszerspecifikus felnőtt-pszichoterápiás szakpszichoterapeuta: Az IP terápiás módszerének alkalmazására képzett orvos, vagy klinikai
szakpszichológus, aki a szakpszichoterápia szakvizsgával is rendelkezik és elvégezte az individuálpszichológia módszerspecifikus pszichoterápiás képzési
szintet. Képes individuálpszichológiai szaktudása, integrált személyisége révén, empátiás-szimmetrikus beteg-terapeuta viszony keretében egyéni és csoportos
pszichoterápia vezetésére. Ennek keretében alkalmazza az individuálpszichológia sajátos eszközrendszerét: a biográfiai- és életstílus-elemzést, az
átfinalizálást, a kisebbértékűségi érzések elemzését, kompenzációk keresését, konfrontációt, bátorítást, diszfunkcionális túlkompenzációk leépítését, csoportbaintegrálást
Individuálpszichológiai felnőtt szakirányú tanácsadó: Az IP-tanácsadás módszerének alkalmazására képzett felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakember, aki elvégezte az individuálpszichológiai felnőtt szakirányú tanácsadási képzési szintet. Képes individuálpszichológiai szaktudása, integrált
személyisége révén, empátiás-szimmetrikus kliens-tanácsadó viszony keretében diagnosztikai munkára és konzultáció vezetésére, valamint
szakpszichoterapeuta mellett csoportvezetésre. Alkalmazza az individuálpszichológia konfliktuskezelő, tanácsadó, feltáró, elemző eszközrendszerét. Szakmai
képesítésének megfelelő területen használja individuálpszichológiai képzettségét.
IP módszerspecifikus gyermekpszichoterápiás szakpszichoterapeuta: Az IP terápiás módszerének alkalmazására képzett orvos, vagy klinikai
szakpszichológus, aki a szakpszichoterápia szakvizsgával is rendelkezik és elvégezte az individuálpszichológia módszerspecifikus pszichoterápiás képzési
szintet. Képes individuálpszichológiai szaktudása, integrált személyisége révén, empátiás-szimmetrikus beteg-terapeuta viszony keretében egyéni és csoportos
gyermekpszichoterápia vezetésére. Ennek keretében alkalmazza az individuálpszichológia sajátos eszközrendszerét: a biográfiai- és életstílus-elemzést, az
átfinalizálást, a kisebbértékűségi érzések elemzését, kompenzációk keresését, konfrontációt, bátorítást, diszfunkcionális túlkompenzációk leépítését, csoportbaintegrálást.
Individuálpszichológiai gyermek-szakirányú tanácsadó: Az IP-tanácsadás módszerének alkalmazására képzett felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakember, aki elvégezte az individuálpszichológiai módszerspecifikus gyermekpszichoterápiás képzési szintet. Képes individuálpszichológiai szaktudása,
integrált személyisége révén, empátiás-szimmetrikus kliens-tanácsadó viszony keretében diagnosztikai munkára és konzultáció vezetésére, valamint
szakpszichoterapeuta mellett csoportvezetésre. Alkalmazza az individuálpszichológia konfliktuskezelő, tanácsadó, feltáró, elemző eszközrendszerét. Szakmai
képesítésének megfelelő területen használja individuálpszichológiai képzettségét.
Individuálpszichológiai játékdráma módszerű gyermek-csoport vezető képzés13: Individuálpszichológiai játékdráma csoport vezetésére képzett felsőfokú
végzettséggel rendelkező szakember, aki elvégezte az individuálpszichológiai játékdráma csoport-vezető képzési szintet. Képes individuálpszichológiai
szaktudása, integrált személyisége révén, empátiás, egyenértékűség elvén alapuló játékdráma módszerű gyermekcsoport vezetésére. Képes diagnosztikai
munkára és szülőkonzultáció tervezésére és vezetésére. Alkalmazza az individuálpszichológia konfliktuskezelő, tanácsadó, feltáró, elemző eszközrendszerét.
Szakmai képesítésének megfelelő területen használja individuálpszichológiai képzettségét.
13
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Beszámítható képzések: Az Egyesület azonos óraszámmal fogadja el a mélylélektani alapú terápiás irányzatokat képviselő iskoláknál végzett,
kiképző által vezetett egyéni vagy csoportos önismereti sajátélményt.
A pszichodráma módszerű önismereti sajátélményt 50 órában számítja be az Egyesület a képzésbe.
Képzésben résztvevő szakemberek: A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület képzéseit azok a szakemberek vezetik, akik a módszerspecifikus
végzettséget megszerezve, min. 5 éven keresztül az egyesület szakmai munkájában tudományos tevékenységet végeznek.
Az önismereti- és szupervíziós csoportok egyik vezetője kiképző szakpszichoterapeuta.
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Individuálpszichológiai képzés (felnőtt terápia, tanácsadás) szintek:

A módszer elnevezése:
Individuálpszichológiai
IP
IP módszerspecifikus
módszerspecifikus felnőtt-szakirányú
gyermekfelnőttszakpszichoterápia/ill.
tanácsadás
szakpszichoterápia
tanácsadás
Sajátélmény-tapasztalás (egyéni vagy csoportos forma):
150 óra csoport,
150 óra csoport
150 óra csoport
+
+ 100 óra egyéni
+ 100 óra csoportos
50 óra egyéni
+ 50 óra egyéni/
gyermekpszichoterápia
vagy 100 óra
módszertan
csoport
Elméleti képzés
60 óra előadás: IP
60 óra előadás: IP
50 óra előadás + 30 óra
elmélet,
elmélet + 30 óra
szeminárium
+
szeminárium
+ 100 óra játékterápia
30 óra szeminárium
+ 30 óra
módszertan
+
módszertan
+60 óra kiegészítő
30 óra módszertan
technikák és
művészetterápia
Szupervízió
60 óra csoportos + 60 óra csoportos
30+50 óra csoportos
30
óra vagy,
(egyéni- és csoportos
40
óra
egyéni
csoportos/vagy 50
gyermekpszichoterápia
óra egyéni
vezetésével
párhuzamosan)
+20 óra csoportos (a
kiegészítő technikák
blokkhoz kapcsolódóan)
Egyéb követelmény:
Szemináriumi beszámoló 50 óra kiképző mellet
Szemináriumi
beszámoló + Esszé, +
végzett asszisztensi
Esszé, vagy szakirodalmi
vagy szakirodalmi
munka + Két
anyag fordítása
anyag fordítása +
esettanulmány
egy esettanulmány
Két esettanulmány
Záróvizsga
Elméleti vizsga
Elméleti vizsga +
Elméleti vizsga
+
Két esettanulmány
+ Két esettanulmány
Egy esettanulmány
védése
védése (az egyik videovédése
demonstrációval
kiegészített)

1

Individuálpszichológiai
játékdráma módszerű
gyermekcsoport1
vezetés
150 óra csoport,
+
100 óra csoportos
gyermekpszichoterápia
módszertan
50 óra előadás,
+
30 óra szeminárium,

50 óra csoportos
(csoportvezetéssel
párhuzamosan)

50 óra kiképző mellet
végzett asszisztensi
munka;
Egy esettanulmány.

Elméleti vizsga
+
Egy esettanulmány
védése (videodemonstrációval
kiegészített)
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Beszámítás más képzésből:
Az Egyesület azonos óraszámmal fogadja el a mélylélektani alapú terápiás irányzatokat képviselő
iskolák kiképzőinél végzett, egyéni vagy csoportos önismereti sajátélményt.
A pszichodráma módszerű önismereti sajátélményt 50 órában számítja be az Egyesület a képzésbe.

Ebben a táblázatban a szakpszichoterapeuta szakvizsgához szükséges követelmény van:
A képzés elnevezése: a pszichoterápia ráépített szakképesítés szakképzési feladatainak
ellátásában, a módszerspecifikus fázis oktatása

Szakpszichoterapeuta szakvizsgához
szükséges, individuálpszichológiai
módszerspecifikus képzés
(felnőtt szakirány)

Szakpszichoterapeuta szakvizsgához
szükséges, individuálpszichológiai
módszerspecifikus képzés
(gyermek szakirány)

Sajátélmény-tapasztalás (egyéni vagy csoportos forma):
150 óra csoport
150 óra sajátélmény csoport + 100 óra
+ 100 óra egyéni
csoportos gyermekpszichoterápia

módszertan
Elméleti képzés
60 óra előadás: IP elmélet + 30 óra szeminárium
+ 30 óra módszertan

Szupervízió
60 óra csoportos

50 óra előadás + 30 óra szeminárium
+ 100 óra játékterápia módszertan

30+30 óra csoportos (egyéni- és csoportos
gyermekpszichoterápia vezetésével
párhuzamosan)

Egyéb követelmény:
Szemináriumi beszámoló + Esszé, vagy
50 óra kiképző mellet végzett asszisztensi
szakirodalmi anyag fordítása + Két
munka + Két esettanulmány
esettanulmány
Beszámítás más képzésből:
Az Egyesület azonos óraszámmal fogadja el a mélylélektani alapú terápiás irányzatokat képviselő
iskolák kiképzőinél végzett, egyéni vagy csoportos önismereti sajátélményt.
A pszichodráma módszerű önismereti sajátélményt 50 órában számítja be az Egyesület a képzésbe.
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Individuálpszichológiai képzés (felnőtt-terápia, tanácsadás)2
1. Individuálpszichológiai felnőtt-szakirányú tanácsadó képzés
Olyan humán felsőfokú végzettségűek (BA vagy MA), vagy hallgatók számára, akik saját
végzettségükhöz kapcsolódóan használják az Individuálpszichológiai tanácsadó képzésben
megszerzett ismereteiket, diagnosztikus munkát és konzultációt végeznek, ill.
szakpszichoterapeuta mellett csoport vezetésével foglalkoznak.
Képzési követelmény: 150 óra sajátélmény csoport + 50 óra egyéni önismeret + 120 óra
elmélet (előadás, szeminárium, módszertan), + 60 óra csoportos vagy 40 óra egyéni
szupervízió.
2.) Szakpszichoterapeuta szakvizsgához szükséges, individuálpszichológiai
módszerspecifikus képzés (felnőtt)
Orvosok, klinikai szakpszichológusok számára a pszichoterapeuta szakvizsga letételéhez
szükséges rész a módszerspecifikus képzésből.
Képzési követelmény: 150 óra sajátélmény csoport + 100 óra egyéni sajátélmény, 120 óra
elmélet (előadás, szeminárium, módszertan), 60 óra csoportos szupervízió
3.) Individuálpszichológiai módszerspecifikus (felnőtt szakpszichoterápiás)
szakpszichoterapeuta:
Pszichoterapeuta szakvizsgával rendelkező orvosok, klinikai szakpszichológusok számára a
szakpszichoterapeuta cím megszerzéséhez szükséges rész teljesítése a módszerspecifikus
képzésből.
Képzési követelmények: 150 óra sajátélmény csoport + 100 óra egyéni + 50 óra egyéni vagy
100 óra sajátélmény csoport, 120 óra elmélet (előadás, szeminárium, módszertan), 60 óra
csoportos szupervízió + 30 óra csoportos/vagy 50 óra egyéni szupervízió.

A modulok között max. 2 év, a záróvizsgára való jelentkezésre a szupervíziós fázist
követő max 3 éven belül kerülhet sor.
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Individuálpszichológiai képzés (gyermekterápia, tanácsadás)3
1.) Individuálpszichológiai gyermek szakirányú tanácsadó képzés:
Olyan humán felsőfokú végzettségűek (BA vagy MA), vagy hallgatók számára, akik saját
végzettségükhöz kapcsolódóan használják az IP módszerspecifikus képzésben megszerzett
ismereteiket, diagnosztikus munkát és konzultációt végeznek, ill. szakpszichoterapeuta
mellett csoport vezetésével foglalkoznak.
Képzési követelmény: 150 óra sajátélmény csoport + 100 óra csoportos
gyermekpszichoterápia módszertan + 240 óra elmélet (előadás, szeminárium, módszertan,
kiegészítő technikák), 80 óra csoportos (egyéni- és csoportos gyermekpszichoterápia
vezetésével párhuzamosan)+ 20 óra csoportos szupervízió (a kiegészítő technikák blokkhoz
kapcsolódóan) + 50 óra kiképző mellet végzett asszisztensi munka
2.) Szakpszichoterapeuta szakvizsgához szükséges, individuálpszichológiai
módszerspecifikus képzés (gyermek):
Orvosok, klinikai szakpszichológusok számára a pszichoterapeuta szakvizsga letételéhez
szükséges rész a módszerspecifikus képzésből.
Képzési követelmény: 150 óra sajátélmény csoport + 100 óra csoportos
gyermekpszichoterápia módszertan + 180 óra elmélet (előadás, szeminárium, módszertan),
60 óra csoportos szupervízió+ 50 óra kiképző mellet végzett asszisztensi munka
3.) Individuálpszichológiai módszerspecifikus (gyermek szakpszichoterápiás)
szakpszichoterapeuta:
Pszichoterapeuta szakvizsgával rendelkező orvosok, klinikai szakpszichológusok számára a
szakpszichoterapeuta cím megszerzéséhez szükséges rész teljesítése a módszerspecifikus
képzésből.
Képzési követelmény: 150 óra sajátélmény csoport + 100 óra csoportos
gyermekpszichoterápia módszertan + 240 óra elmélet (előadás, szeminárium, módszertan,
kiegészítő technikák), 80 óra csoportos (egyéni- és csoportos gyermekpszichoterápia
vezetésével párhuzamosan)+ 20 óra csoportos (a kiegészítő technikák blokkhoz
kapcsolódóan) + 50 óra kiképző mellet végzett asszisztensi munka

A modulok között max. 2 év, a záróvizsgára való jelentkezésre a szupervíziós fázist
követő max 3 éven belül kerülhet sor.
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4.) Individuálpszichológiai játékdráma módszerű gyermek-csoport vezető
Orvosi, pszichológusi, gyógypedagógusi végzettségűek, vagy ezen területek hallgatói
számára, akik saját végzettségükhöz kapcsolódóan használják az IP játékdráma módszerű
képzésben megszerzett ismereteiket, diagnosztikus munkát és konzultációt végeznek, ill.
szakpszichoterapeuta mellett csoport vezetésével foglalkoznak.
Képzési követelmény:
150 óra sajátélmény csoport + 100 óra csoportos gyermekpszichoterápia módszertan + 80
óra elmélet (előadás, szeminárium) + 50 óra csoportos szupervízió (a csoportvezetéssel
párhuzamosan) + 50 óra kiképző mellet végzett asszisztensi munka;
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