GRUNDUDDANNELSE I MI
Om Grunduddannelse i MI
Bliv trænet af undervisere som selv er erfarne
praktikere. Hos MI Center er vi specialister i MI. Alle
undervisere er godkendte af det internationale træner
netværk MINT, og alle har adskillige års erfaring med
metodens anvendelse i egen praksis.
Det betyder, at du får et kursus hvor alle MI færdigheder
demonstreres i træningen, og relateres specifikt til din
praksis og de metoder du i øvrigt anvender.

STED:
STEP, Nedergade 35, 5000
Odense C.
PRIS:
Pris: 6.900 kr. ekskl. moms.
Kursusprisen inkluderer
heldagsforplejning.
UNDERVISERE:

Indhold på grunduddannelsen i MI:
Grunduddannelsen i MI følger de internationale
guidelines for MI kursus, beskrevet af det internationale
træner netværk MINT inc., og består af 2 moduler.

Peter Brolund
Uddannet socialrådgiver med
mere end 10 års erfaring indenfor
MI.

Modul 1:

KONTAKT:

• At forstå det underliggende fundament, som
MI udøves i: Partnerskab, accept, medfølelse og
frembringelse.

E-mail: info@micenter.dk
Tlf.: +45 22 48 06 56

• At forstå processerne i samtalen.
• At udvikle gode færdigheder i, og føle sig godt tilpas med at lytte reflekterende, og benytte
de klientcentrerede samtalefærdigheder (Åbne spørgsmål, reflekterende lytning,
bekræftelse, anerkendelse og opsummeringer)
• At identificere forandring og mål at bevæge sig hen imod
• At udveksle information, og at give råd inden for rammen af en MI- stil
Modul 2:
• At være i stand til at genkende status quo- og forandringsudsagn
• At fremkalde forandringsudsagn, og besvare forandringsudsagn på en måde der styrker dem.
• At besvare status quoudsagn og dissonans på en måde, der ikke forstærker dem.
• At udvikle håb og tro på forandring
• Timing: At forhandle en forandringsplan og styrke forpligtelse
• Fleksibel integration af MI med andre kliniske færdigheder og praksisser inden for dit område.
• Implementering af MI

Kurser og supervision i
Den motiverende samtale (MI)
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