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Szeretettel meghívjuk a 
 

„Multiniveláris kommunikáció elemzés”  
– a személyközi kommunikációs folyamatok pszichodinamikája 

24 órás szakmai továbbképző programra 

2022.  május 5-7., csütörtök-péntek-szombat,  

Mi történik és mi jön létre a személyközi kommunikációs helyzetben? Azt halljuk-e, amit mondanak, azt 

értjük-e ami elhangzott? Miért és miként "beszélünk el egymás mellett"? Miként rögzülnek és maradnak fenn 

a patológiás interakciós patternek, hogyon is csináljuk a játszmáinkat? Hogyan érhetjük tetten a 

kommunikációban a kötődési mintázatainkat és miként alakul az egymás percepciója? 

 

A továbbképzési program célja az interperszonális kommunikációs patternek különböző szintjeinek elemzése 
és gyakorlása saját példákon keresztül.  

 A kommunikáció mint személyközi interakció elemzése, a közlés nyégy oldala. 

 A kommunikációs körfolyamatok pszichodinamikai elemzése: játszmák, patternek, „ördögi körök”, 

 A kommunikációs stílusok a személyiség- és kapcsolatdinamika összefüggésében: kommunikációs 

stílusok, azok lelki háttere, a személyiségfejlődés irányai, terápiás lehetőségek a kommunikáció 

szintjén. 

Résztvevők lehetnek: orvosok, pedagógusok, pszichológusok, gyógypedagógusok, szociális 
munkások, kommunikációs szakemberek, pszichoterápia iránt érdeklődők 

Előadó, képző:  Antal M. Ildikó és Antal Attila vezető pszichológusok, rendszerszemléletű 
egyéni, pár és család pszichoterapeuták, kiképző-szupervizorok, „Pro Familia” 
Családterápiás Egyesület – Csíkszereda, 

Kreditpontok:  Román Pszichológus Kollégium (CPR) kreditpont: 24 kreditpont, amelyről a 
résztvevők oklevelet kapnak, 

Helyszín: Csíkszereda,  

Időbeosztás 24 x 45 perces tanóra,  azaz 12x90 perc, 20 perces kávészünetekkel, 
pénteken és szombaton 1 óra ebédszünettel 

 Csütörtök Péntek Szombat 

  9,00 – 10,30 9,00 – 10,30 
  10,50 – 12,20 10,50 – 12,20 
  12,40 – 14,10 
  Ebédszünet Ebédszünet 
  15,10 – 16,40 12,40 – 14,10 
 17,00 -18,30 17,00 – 18,30 14,30 – 16,00 
 18,50 – 20,20 18,50 – 20,20 

Részvételi díj: 5 euró/óra, (24 óra x 5 euró = 120 euró vagy ennek megfelelő lej) 

Szervezők: „Pro Familia” Családterápiás Egyesület és Antal & Antal SCPP, Csíkszereda 
 

Jelentkezni, iratkozni, tájékoztatás: antalattila@familytherapy.ro e-mail címen, tel: 0722 303113 

 
A „Pro Familia” Családterápiás Egyesület a Román Pszichoterápiás Federáció és  

az European Family Therapy – Training Institutes Chamber tagja, a Romániai Pszichologusok Kollégiuma 
(CPR) alátal akkreditált szakmai továbbképző egyesület. 


