Képzési felhívás

Interjútechnikák tanfolyam
A képzés engedélyszáma: T-05-014/2017
Óraszám: 53 óra
Pontszám: 40 pont
Képzés díja: 30.000 Ft
Előadó: Balla Edit, Breitner Péter, Jávorszky Eszter, Fehér Boróka, Hoffmann Kriszta, Lengyel
Gariella, Sárközi Tünde
A tanfolyam célja, hogy a segítő munkakörben dolgozók megismerjék, gyakorlatban
kipróbálhassák vagy elmélyíthessék az interjúkészítés, segítő beszélgetés különböző formáit.
Az 53 órás tanfolyam során az alábbi témákkal és előadókkal ismerkedhetnek a résztvevők:














Az interjúzás, segítő beszélgetés általános keretei - Interjús technikák, interjú típusai,
kérdezői-segítői szerepek, verbális és nonverbális kommunikáció stb. (Breitner Péter)
Mélyinterjú, életútinterjú és az életútközpontú segítő munka (Breitner Péter)
Interjúzás különböző társadalmi csoportokkal: történeti áttekintés (Lengyel Gabriella)
Narratív interjú - a narratív interjú sajátosságai, gyakorlati felhasználási lehetőségei, a
narratív interjú készítésének és elemzésének alapjai, a narratív segítő beszélgetés
szemlélete (Fehér Boróka)
Interjú genogram használatával - a genogramos interjúkészítés alapjai, családi
történetek, mítoszok értelmezése, jelek és szimbólumok. A genogramos interjú haszna
az egyéni segítő kapcsolatban (Sárközi Tünde)
Áldozatokkal való kommunikáció - az áldozatokkal való interjúkészítés sajátosságai,
poszt-traumás stressz szindróma, családon belüli erőszak jelei, segítségnyújtás
lehetőségei, kerülendő és követendő viselkedések (Hoffmann Krisztina)
Segítő beszélgetés pszichológussal (Jávorszky Eszter)
Coaching beszélgetés - a coaching típusú segítő beszélgetés sajátosságai, célkitűzés,
erősségek és fejlesztendő területek felismerése és aktivizálása, a coaching eszközei
(Balla Edit)
Narratív segítő beszélgetés (Fehér Boróka)

A képzés során a résztvevők saját interjút készítenek, melyet legépelnek, és kiscsoportos
formában elemzik
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A képzés helyszíne: 1134 Budapest, Dózsa György út 152. Könyvtár
A jelentkezési lapokat 2017. szeptember 1-ig kérjük az andorko.eva@bmszki.hu e-mail címre,
vagy – amennyiben e-mail küldésre nincs mód - a 06-1-238-95-01-es fax számra elküldeni.
További információ: andorko.eva@bmszki.hu e-mail címen.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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