PSZICHOTERÁPIÁS MÓDSZERSPECIFIKUS KÉPZÉSI
PROGRAM1

GYERMEK- ÉS SERDÜLŐ PSZICHOTERÁPIA
(ALAPÍTÓ: KENDE B. HANNA)

EGYÉNI GYERMEK-PSZICHOTERÁPIA (JÁTÉKTERÁPIA) MÓDSZERTAN MODUL:
(100 ÓRA)
Témakörök:
1. A játékterápia folyamata, helye a gyermekterápiákban. A gyermek megismerésének
fázisai. Interjú a gyermekkel. Gyermekrajzok, elvarázsolt családrajz. A résztvevők
gyermekkori családrajza. Esetbemutatás.
2. Interjú a szülőkkel. Az első interjú dramatikus megjelenítése. Szerződéskötés.
3. A játékterápiás ülés menete. Bábterápia. Első bábozás, játékterápiás ülés lejátszása A
terapeuta szerepe, a terápiás keret.
4. Gyermek patológiák. Indikáció - Kontraindikáció. A játékszer, a báb mint átmeneti
tárgy. A duális kapcsolat mint a szocializálódás előfeltétele (Adler)
5. A játék szerepe a személyiség kialakulásában A szimbolizmus hatóereje.(Anzieu)
Játékban gyógyulni
6. Terápiás konzultáció.
7. A gyermek patológiák (folytatás) esetbemutatásokkal. A gyermek és a virtuális világ.
A gyermek csodavilág-szükségletének kreatívvá alakítása a játékterápiában
8. A szülők szerepe a terápiás folyamatban, kiemelt munka az apákkal. Válás,
családbomlás a gyerek megküzdési stratégiájának kialakítása krízishelyzetben A
bántalmazott gyermek.
9. A gyermek tünethordozó szerepe. A gyerek életstílusának átalakítása, játékelaborációja.
10. A terápia befejezése. A gyerek csodálatos ön-(újjá)teremtő képessége, életstíluskorrekció.
Serdülő terápia
11.
a. A terápiás helyzet jellemzői A terápiás kapcsolat munkaszerződés
b. A szülő szerepe a terápiában
c. Az első interjú Indikáció, kontraindikáció Családkonstelláció-elemzés
d. Életstílus-elemzés() (Koragyermekkori emlékek elemzése; Álom-elemzés)
gyakorlata
e. A tudattalan finalitás (Téves célok)
Az önismereti munka alapvető feltétele a pszichoterápiás- ill. tanácsadói kompetenciák
elsajátításának, ezért követelmény az elméleti és módszertani képzési modulok megkezdése
előtt, vagy azzal párhuzamosan végezni!!!
Időhatár: A képzés egyes szakaszai között max. 2 év kihagyás lehetséges. Ezen túl a képzést a
tanulmányi bizottság által előírt feltételekkel lehet aktualizálni.
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f. Életfeladatok-elemzése
g. Értelmezés - verbalizálás - Átdolgozás
h. -A serdülő, terápiás munkája (Ellenállások…)
i. -A terápia befejezése
12. j A serdülő-konzultáció sajátosságai
Követelmények: A képzésen való részvétel kötelező, megengedett max. 20%-os hiányzási
tűréshatárral.
A képzést az egyéni individuálpszichológiai gyermekpszichoterápia csoportos szupervíziója
követi, 30 órában.
A záró egyéni IP gyermekpszichoterápiás esettanulmányt, a szupervíziós szakasz
befejeztével kell vizsgabizottság előtt megvédeni.
A felvétel feltételei:
 elvégzett, vagy megkezdett individuálpszichológiai önismereti sajátélmény (150 óra
csoport, vagy 100 óra egyéni)
ÉS
 elvégzett, vagy megkezdett IP gyermekpszichoterápia elmélet (80 óra)
Tanfolyam-vezető: Kende B. Hanna, Polgár-Nagy Ágnes
A jelentkezés módja: A hivatalos regisztráció a jelentkezési lap visszaküldésével (e-mailen)
történik!
A tanfolyamokról információt ad és a jelentkezéseket regisztrálja:
Ferencz Valéria
e-mail: valeria.ferencz@gmail.com; telefon: 30/58-300-15
A meghirdetett időpont(ok): minden hónapban egy péntek és szombat 9.00 – 18.00
A tanfolyam díja: 1500 Ft //tanóra dolgozóknak; 1300 Ft / tanóra diákoknak és kismamáknak
Egyéb költségek: hallgatói szállásdíj; útiköltség; étkezési költség; tankönyv költség, záródolgozat lejegyzési-; nyomtatási; bekötési költsége
Befizetés módja: egy összegben, vagy részletekben, átutalással, vagy csekken.
A képzés helyszíne: Budapest MIPE KÖZPONT 1083. Budapest, Fiumei út 3. fszt. 2.

A képzést min. 12 fő csoportlétszám esetén tudjuk indítani!
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