



Психология
Психиатрия
Психотерапия

„СПЕКТРА КОНСУЛТ“ ООД

ОБУЧЕНИЕ В
ПСИХОДИАГНОСТИКА
"Спектра Консулт" ООД предлага обучителни,
консултативни и терапевтични услуги в областта на
клиничната и психология и психиатрията.
Екипът на център „Спектра Консулт” работи с едни от
най-съвременните
психодиагностични
методики
и
психотерапевтични методи за психологично консултиране и
психотерапия.
Основен принцип на центъра е работата в
мултидисциплинарен екип, съставен от специалисти в
областта на клиничната психологията, психиатрията,
експертните оценки, зависимостите, невропсихологията и
детското консултиране. Това ни дава възможност за
детайлно прецизиране и гъвкавост при решаване на
поставените ни задачи.
За допълнителна информация и записвания:
Георги Кирилов, тел. 0889 20 22 42;
e-mail: kirilov@spectracenter.com
София Димитрова, тел. 0886 66 82 24;
e-mail: sofiya.dimitrova@spectracenter.com

Адрес: гр. София, ул. „Будапеща“ 23

тел: +359 889 20 22 42

МОДУЛ 1
Програма за уводен курс в
„Психодиагностика на когнитивни
процеси”
І част
 Структура на психологично изследване
 Диагностика на внимание
 Диагностика на паметови способности
 Работа с „Benton” тест
 Диагностика на мислoвни процеси
 Диагностика на интелект
 Обобщение на психологично заключение

Уводния курс „Психодиагностика на когнитивни
процеси” е с обща продължителност от 48 учебни часа,
които са разположени в до четири уикенда.
Обучението завършва със супервизия на три
протоколирани случая, с изведени психологични
заключения върху изследваните процеси.
При успешно преминаване на супервизията, се издава
удостоверение за завършен курс, което ще Ви подпомага
в личната и консултативна практика.

Желателно е хората, които подават заявки да имат
клиничен или консултативен опит

Адрес: гр. София, ул. „Будапеща“ 23

тел: +359 889 20 22 42

МОДУЛ 2
Програма за уводен курс в
„Психодиагностика на личността”
І част
 Структура на психологично изследване
 Работа с личностови въпросници
 Работа с проективни методики – Рисувателни методики,
Рисувателен тест - Wartegg
 Начин на провеждане на изследването: въпроси,
структура, запис, протокол
ІІ част
 Айтем анализ в личностовите въпросници
 Интерпретация на данни
 Динамични интерпретации
 Обобщение на психологично заключение
Времетраенето на уводния курс в „Психодиагностика на
личността” е в рамките на 48 учебни часа, които са
разположени в до четири уикенда.
Обучението завършва със супервизия на три
протоколирани случая, с изведени психологични
заключения върху изследваните процеси.
При успешно преминаване на супервизията, се издава
удостоверение за завършен курс, което ще Ви подпомага
в личната и консултативна практика.
Желателно е хората, които подават заявки да имат
клиничен или консултативен опит

Адрес: гр. София, ул. „Будапеща“ 23

тел: +359 889 20 22 42

МОДУЛ 3
Обучение в проективни методики:
ТАТ
І част
 Начин на провеждане на
структура, запис, протокол
 Валенция на картините
 Изследване 1 протокола
 Интерпретация на данни

изследването:

въпроси,

Времетраенето на Iва част от обучението в проективни
методики е в рамките на 48 учебни часа.
ІІ част
 Психодинамично интервю*
 Психодинамични интерпретации
Времетраенето на IIра част от обучението в проективни
методики е в рамките на 48 часа – динамично интервю и
24 учебни часа – динамични интерпретации.

ІІІ част
 Отделните психопатологични разстройства, отразени в
ТАТ теста
Времетраенето на IIIта част от обучението в проективни
методики е в рамките на 24 учебни часа.
Препоръчително е хората, които подават заявки да имат
клиничен или консултативен опит и психотерапевтична
насоченост

Адрес: гр. София, ул. „Будапеща“ 23

тел: +359 889 20 22 42

* Психодинамично интервю





Умения за интервюиране
Процес и съдържание
Защитни механизми
Формулировка по случай

Адрес: гр. София, ул. „Будапеща“ 23

тел: +359 889 20 22 42

