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Vzdelávací program

Výcvikový program v adlerovskej psychoterapii a poradenstve

Alfred Adler nezmazateľnými myšlienkami predbehol
svoju dobu – ich predvídavosť a opodstatnenosť potvrdzujú
súčasné trendy v psychológii a psychoterapii a priznávajú
relevantnosť jeho teórii a vysokú efektívnosť jeho metó-
dam. Adler vychádza z hlbinnopsychologickej koncepcie,
svojimi princípmi však silne ovplyvnil ďalšie psychoterape-
utické školy, a preto sa dnes adlerovská práca prezentuje ako
pôvodná, ale aj ako integratívna pre krátkodobé, kognitívne,
systémové a konštruktivistické prístupy.
Kľúčovými aspektmi terapeutickej práce s pacien-

tom/klientom je explorácia, vhľad a reorientácia nevedo-
mých kognitívnych systémov presvedčení a raných konštruk-
cií z detstva ako ponímať seba a svoje prostredie. Analýza
životného štýlu dekóduje motiváciu a príčiny psychopatolo-
gického správania a nevhodných životných cieľov. Podstat-
nou súčasťou liečby je rehabilitácia sociálneho začlenenia
a podpora rozvoja citu spolupatričnosti ako indikátora stavu
mentálneho zdravia.
Ďalšie originálne idey ako súkromná logika, superiorita

a inferiorita, rodinná konštelácia, súrodenecké poradie, ži-
votné úlohy, životný príbeh, rané spomienky a i. sú pred-
metom obsahovej štruktúry programu a praktického nácviku
profesionálnych zručností v okruhoch:

• teoretické základy adlerovskej individuálnej psycholó-
gie

• adlerovská psychoterapia a poradenstvo

• metódy, techniky a metodológia adlerovskej psycholó-
gie

• nácvik psychoterapeutických zručností, sebareflexia,
osobnostný rast

Odborný garant: William G. Nicoll, PhD., profesor na
Florida Atlantic University, USA a klinický poradca a psy-
choterapeut s licenciou.
Lektorský tím tvoria renomovaní, prevažne zahraniční

odborníci z akademickej pôdy i z privátnej praxe, autori
publikácií, štúdií a videokaziet s psychoterapeutickou prob-
lematikou, členovia profesných organizácií. Výcvik bude tl-
močený.
Výcvik poskytuje teoretické a experienciálne vzdeláva-

nie formou týždenných a víkendových stretnutí v priebehu
štvorročného obdobia, celkom 580 hodín, končí udelením
Certifikátu o odbornej kvalifikácii a vedie k získaniu Európ-
skeho certifikátu v psychoterapii (ECP).

Výcvik odborne a organizačne zabezpečuje Slovenská ad-
lerovská spoločnosť (Ožvoldíkova 11, 841 02 Bratislava) –
akreditovaný výcvikový inštitút Slovenskej psychoterape-
utickej spoločnosti. 1. výcvik sa bude konať v období 2004–
2007 a 2. výcvik v období 2007–2010.

Kontakty a informácie: www.alfredadler.sk,
adler.sk@gmail.com, Mobil: +00421 905 269 537
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