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TÁJÉKOZTATÓ A MAGYAR INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIAI EGYESÜLET KÉPZÉSI RENDSZERÉRŐL 
ÉRVÉNYES: 2019. május 01-től 

 

AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS- ÉS SZOCIÁLIS SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK 
 

          Képzési forma 

 

Képzés megnevezése: 

Sajátélmény Elmélet 
előadás – szeminárium 

Szupervízió Egyéb követelmények Vizsgák Bemeneti 
követelmény 

Akkreditált pedagógus-

továbbképzés: 

- Individuálpszichológiai 
szemléletű bátorító pedagógia 
elmélete és gyakorlata 
- Individuálpszichológiai 
szemléletű szupervízió 
 

- 10 óra előadás + 10 óra 

szeminárium + 10 óra 

pedagógiai 

helyzetgyakorlat 

 

 

 

- Szemináriumi beszámoló. Pedagógiai helyzet 

elemzése, védése + 

elmélet 

Pedagógus 

végzettség 

  30 óra 

csoportos 

Egy szakmai probléma 

megoldásának 

bemutatása. 

 

Egy szakmai probléma 

megoldásának írásbeli 

bemutatása és 

individuálpszichológiai 

szempontú elemzése, 

önreflektív szempontok 

kiemelése. 

Pedagógus 

végzettség 

Szociális szakmában dolgozók 

képzése 

- - 30 óra 

csoportos 

- Esettanulmány védése Segítő szakmákban 

felsőoktatási 

alapképzési (Ba) 

szintű végzettség 

IP szemléletű Gyermekjáték-

dráma  

Szakirányú továbbképzési szak 

ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Főiskolai Kar  

 

30 óra 70 óra 30 óra 

csoportos 

80 óra módszertani 

gyakorlat 

Szakdolgozat védése Gyógypedagógus 

végzettség 
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INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIAI KÉPZÉS (FELNŐTT TERÁPIA, TANÁCSADÁS) SZINTEK:  

A módszer elnevezése: 
IP 

módszerspecifikus 
felnőtt-

szakpszichoterápia 

Individuálpszichológiai 
felnőtt-szakirányú 
tanácsadás 

IP módszerspecifikus 
gyermek-

szakpszichoterápia/ill. 
tanácsadás 

Individuálpszichológiai 
játékdráma módszerű 

gyermekcsoport-
vezetés1 

Sajátélmény-tapasztalás (egyéni vagy csoportos forma):  

150 óra csoport 
+ 100 óra egyéni 
+ 50 óra egyéni/ 
vagy 100 óra 
csoport 

150 óra csoport, 

+ 

50 óra egyéni 
 

150 óra csoport  
+ 100 óra csoportos 
gyermekpszichoterápia 
módszertan 

150 óra csoport, 
+ 
100 óra csoportos 
gyermekpszichoterápia 
módszertan 

Elméleti képzés  

60 óra előadás: IP 
elmélet + 30 óra 
szeminárium  
+ 30 óra 
módszertan 
 

60 óra előadás: IP 
elmélet, 
+ 
30 óra szeminárium 
+ 
30 óra módszertan 

50 óra előadás + 30 óra 
szeminárium  
+ 100 óra játékterápia 
módszertan  
+60 óra kiegészítő 
technikák és 
művészetterápia 

50 óra előadás, 
+ 
30 óra szeminárium,  
 

Szupervízió  

60 óra csoportos + 
30 óra 
csoportos/vagy 50 
óra egyéni 
 

60 óra csoportos 
vagy, 
40 óra egyéni 
 

30+50 óra csoportos 
(egyéni- és csoportos 
gyermekpszichoterápia 
vezetésével 
párhuzamosan) 
+20 óra csoportos (a 
kiegészítő technikák 
blokkhoz kapcsolódóan) 

50 óra csoportos 
(csoportvezetéssel 
párhuzamosan) 
 

Egyéb követelmény:  

Szemináriumi 
beszámoló + Esszé, 
vagy szakirodalmi 
anyag fordítása + 
Két esettanulmány 

Szemináriumi 
beszámoló 
+ 
Esszé, vagy 
szakirodalmi anyag 
fordítása 
egy esettanulmány 

50 óra kiképző mellet 
végzett asszisztensi 
munka + Két 
esettanulmány 

50 óra kiképző mellet 
végzett asszisztensi 
munka; 
Egy esettanulmány. 

Záróvizsga  

Elméleti vizsga + 
Két esettanulmány 
védése 
 

Elméleti vizsga 
+  
Egy esettanulmány 
védése 
 

Elméleti vizsga  
+ Két esettanulmány 
védése (az egyik video-
demonstrációval 
kiegészített) 

Elméleti vizsga 
+  
Egy esettanulmány 
védése (video-
demonstrációval 
kiegészített) 

Beszámítás más képzésből: Az Egyesület azonos óraszámmal fogadja el a mélylélektani alapú terápiás 

irányzatokat képviselő iskolák kiképzőinél végzett, egyéni vagy csoportos önismereti sajátélményt. A 

pszichodráma módszerű önismereti sajátélményt 50 órában számítja be az Egyesület a képzésbe. 

                                                 
1  Kende B. Hanna által alapított gyermekjátékdráma képzés 
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Ebben a táblázatban a szakpszichoterapeuta szakvizsgához szükséges követelmények 
találhatóak: 
 

A képzés elnevezése: a pszichoterápia ráépített szakképesítés szakképzési feladatainak 
ellátásában, a módszerspecifikus fázis oktatása 

Szakpszichoterapeuta szakvizsgához 
szükséges, individuálpszichológiai 

módszerspecifikus képzés  
(felnőtt szakirány) 

Szakpszichoterapeuta szakvizsgához 
szükséges, individuálpszichológiai 

módszerspecifikus képzés 
(gyermek szakirány) 

Sajátélmény-tapasztalás (egyéni vagy csoportos forma): 

150 óra csoport  

+ 100 óra egyéni  

150 óra sajátélmény csoport + 100 óra 

csoportos gyermekpszichoterápia 

módszertan  

Elméleti képzés 

60 óra előadás: IP elmélet + 30 óra 

szeminárium  

+ 30 óra módszertan 

50 óra előadás + 30 óra szeminárium  

+ 100 óra játékterápia módszertan  

 

Szupervízió 

60 óra csoportos  30+30 óra csoportos (egyéni- és csoportos 

gyermekpszichoterápia vezetésével 

párhuzamosan) 

Egyéb követelmény: 

Szemináriumi beszámoló + Esszé, vagy 

szakirodalmi anyag fordítása + Két 

esettanulmány 

50 óra kiképző mellet végzett asszisztensi 

munka + Két esettanulmány 

Beszámítás más képzésből: 
Az Egyesület azonos óraszámmal fogadja el a mélylélektani alapú terápiás irányzatokat 

képviselő iskolák kiképzőinél végzett, egyéni vagy csoportos önismereti sajátélményt. 

A pszichodráma módszerű önismereti sajátélményt 50 órában számítja be az Egyesület a 

képzésbe. 
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Individuálpszichológiai képzés (felnőtt-terápia, tanácsadás)2 

1) Individuálpszichológiai felnőtt-szakirányú tanácsadó képzés 

Olyan humán felsőfokú végzettségűek (BA vagy MA), vagy hallgatók számára, akik saját 

végzettségükhöz kapcsolódóan használják az Individuálpszichológiai tanácsadó képzésben 

megszerzett ismereteiket, diagnosztikus munkát és konzultációt végeznek, ill. 

szakpszichoterapeuta mellett csoport vezetésével foglalkoznak. 

Képzési követelmény: 150 óra sajátélmény csoport + 50 óra egyéni önismeret + 120 óra 

elmélet  (előadás, szeminárium, módszertan), + 60 óra csoportos vagy 40 óra egyéni 

szupervízió.  

2) Szakpszichoterapeuta szakvizsgához szükséges, individuálpszichológiai 
módszerspecifikus képzés (felnőtt) 

Orvosok, klinikai szakpszichológusok számára a pszichoterapeuta szakvizsga letételéhez 

szükséges rész a módszerspecifikus képzésből. 

Képzési követelmény: 150 óra sajátélmény csoport + 100 óra egyéni sajátélmény, 120 óra 

elmélet (előadás, szeminárium, módszertan), 60 óra csoportos szupervízió  

3) Individuálpszichológiai módszerspecifikus (felnőtt szakpszichoterápiás) 
szakpszichoterapeuta: 

Pszichoterapeuta szakvizsgával rendelkező orvosok, klinikai szakpszichológusok számára a 

szakpszichoterapeuta cím megszerzéséhez szükséges rész teljesítése a módszerspecifikus 

képzésből. 

Képzési követelmények: 150 óra sajátélmény csoport + 100 óra egyéni + 50 óra egyéni vagy 

100 óra sajátélmény csoport,  120 óra elmélet  (előadás, szeminárium, módszertan), 60 óra 

csoportos szupervízió + 30 óra csoportos/vagy 50 óra egyéni szupervízió. 

 

                                                 
2  A modulok között max. 2 év, a záróvizsgára való jelentkezésre a szupervíziós fázist 
követő max 3 éven belül kerülhet sor. 
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Individuálpszichológiai képzés (gyermekterápia, tanácsadás)3 
 

1.) Individuálpszichológiai gyermek szakirányú tanácsadó képzés: 
Olyan humán felsőfokú végzettségűek (BA vagy MA), vagy hallgatók számára, akik saját 

végzettségükhöz kapcsolódóan használják az IP módszerspecifikus képzésben megszerzett 

ismereteiket, diagnosztikus munkát és konzultációt végeznek, ill. szakpszichoterapeuta 

mellett csoport vezetésével foglalkoznak. 

Képzési követelmény: 150 óra sajátélmény csoport + 100 óra csoportos 

gyermekpszichoterápia módszertan + 240 óra elmélet  (előadás, szeminárium, módszertan, 

kiegészítő technikák), 80 óra csoportos (egyéni- és csoportos gyermekpszichoterápia 

vezetésével párhuzamosan)+ 20 óra csoportos szupervízió (a kiegészítő technikák blokkhoz 

kapcsolódóan) + 50 óra kiképző mellet végzett asszisztensi munka 

2.) Szakpszichoterapeuta szakvizsgához szükséges, individuálpszichológiai 
módszerspecifikus képzés (gyermek): 
Orvosok, klinikai szakpszichológusok számára a pszichoterapeuta szakvizsga letételéhez 

szükséges rész a módszerspecifikus képzésből. 

Képzési követelmény: 150 óra sajátélmény csoport + 100 óra csoportos 

gyermekpszichoterápia módszertan + 180 óra elmélet  (előadás, szeminárium, módszertan), 

60 óra csoportos szupervízió+ 50 óra kiképző mellet végzett asszisztensi munka 

3.) Individuálpszichológiai módszerspecifikus (gyermek szakpszichoterápiás) 
szakpszichoterapeuta: 
Pszichoterapeuta szakvizsgával rendelkező orvosok, klinikai szakpszichológusok számára a 

szakpszichoterapeuta cím megszerzéséhez szükséges rész teljesítése a módszerspecifikus 

képzésből. 

Képzési követelmény: 150 óra sajátélmény csoport + 100 óra csoportos 

gyermekpszichoterápia módszertan + 240 óra elmélet  (előadás, szeminárium, módszertan, 

kiegészítő technikák), 80 óra csoportos (egyéni- és csoportos gyermekpszichoterápia 

vezetésével párhuzamosan)+ 20 óra csoportos (a kiegészítő technikák blokkhoz 

kapcsolódóan) + 50 óra kiképző mellet végzett asszisztensi munka 

4.) Individuálpszichológiai játékdráma módszerű gyermek-csoport vezető 

Orvosi, pszichológusi, gyógypedagógusi végzettségűek, vagy ezen területek hallgatói 

számára, akik saját végzettségükhöz kapcsolódóan használják az IP játékdráma módszerű 

képzésben megszerzett ismereteiket, diagnosztikus munkát és konzultációt végeznek, ill. 

szakpszichoterapeuta mellett csoport vezetésével foglalkoznak. 

Képzési követelmény:  
150 óra sajátélmény csoport + 100 óra csoportos gyermekpszichoterápia módszertan + 80 

óra elmélet (előadás, szeminárium) + 50 óra csoportos szupervízió (a csoportvezetéssel 
párhuzamosan) + 50 óra kiképző mellet végzett asszisztensi munka; 
 

 
 

                                                 
3  A modulok között max. 2 év, a záróvizsgára való jelentkezésre a szupervíziós fázist 
követő max 3 éven belül kerülhet sor. 
 


