PSZICHOTERÁPIÁS MÓDSZERSPECIFIKUS
KÉPZÉSI PROGRAM

GYERMEK- ÉS SERDÜLİ
PSZICHOTERÁPIA

(ALAPÍTÓ: KENDE B. HANNA)1
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SAJÁTÉLMÉNYŐ
CSOPORTOS
GYERMEK
PSZICHOTERÁPIA
MÓDSZERTAN
MODUL
(GYERMEKJÁTÉK-DRÁMA): (100 ÓRA)

A tanfolyamot kiképzı mellett végzett asszisztensi
munka (50 óra) egészíti ki!
TÉMAKÖRÖK:
A képzés „gyermek-önismereti része” dramatikus technikák
segítségével juttat el önismerethez. A képzés elsısorban gyakorlati technikák elsajátításából és ennek
feldolgozásából áll. (szimulációs játék, eszköz és maszkkészítés, szociodramatikus és
pszichodramatikus improvizációk).
1. A csoport kialakításának elızményei. Anamnézis. szülıbeszélgetés, szerzıdéskötés
(szociodramatikus megjelenítésben)
2. Bemelegítı, lehőtı (warming up, cooling down) technikák.
3. Meseterápia.
4. Maszkterápia.
5. Csoportos bábjáték.
6. Szülık és gyerekek közös drámajátszó csoportja.
7. Csoportterápiás lehetıségek intézményekben.
8. Rögtönzések gyermekszínházának módszerei.
9. Csoportösszetétel.
10. Áttétel és/vagy korrektív élmény. A játékvezetık kezdeményezése, részvétele. A csoportos és
az egyéni fejlıdés összefüggései csoportjáték-keretben. Csoportdinamika.
11. Gyerek a virtuális világban.
12. A csoportzárás technikái.
Követelmények: A képzésen való részvétel kötelezı, megengedett max. 20%-os
hiányzási tőréshatárral.
A záró csoportos IP gyermekpszichoterápiás esettanulmányt, a szupervíziós
szakasz befejeztével kell vizsgabizottság elıtt megvédeni.
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A képzést a csoportos individuálpszichológiai gyermekpszichoterápia szupervíziója követi, 30
órában.
Az önismereti munka alapvetı feltétele a pszichoterápiás- ill. tanácsadói kompetenciák
elsajátításának, ezért követelmény az elméleti és módszertani képzési modulok megkezdése
elıtt, vagy azzal párhuzamosan végezni!!!
Idıhatár: A képzés egyes szakaszai között max. 2 év kihagyás lehetséges. Ezen túl a képzést a
tanulmányi bizottság által elıírt feltételekkel lehet aktualizálni.
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A jelentkezés módja:
Telefonon, vagy írásban az alábbi címeken: - A hivatalos regisztráció a jelentkezési
lap visszaküldésével (e-mailen) történik!
A jelentkezéseket regisztrálja: Simon Leila, e-mail: simonleila@freemail.hu
Tanfolyam-vezetı: Kende B. Hanna hanna@kende.eu
A meghirdetett idıpont(ok):
minden hónapban egy péntek és szombat 9.00 – 18.00
A tanfolyam díja: 1500 Ft/óra
Egyéb költségek: hallgatói szállásdíj; útiköltség; étkezési költség; tankönyv költség,
záró-dolgozat lejegyzési-; nyomtatási; bekötési költsége
Befizetés módja: egy összegben, vagy részletekben, átutalással, vagy csekken.
A képzés helyszíne: Budapest

A képzést min. 12 fı csoportlétszám esetén tudjuk indítani!
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