Tantárgy neve: Gyermekpszichoterápiás irányzatok

Kreditszáma: 2

A tanóra típusa1: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: ea, 30
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb2): koll
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,
ugyanakkor informáló leírása
A kurzus célja azon pszichoterápiás irányzatok, módszerek áttekintése, melyek segíthetik a gyermeket
lelki egészségének helyreállításában, és amelyek a problémafeldolgozás mellett alkalmassá teszik őt a
fejlődését, kiteljesedését gátló akadályok leküzdésére. A tárgy átfogó képet ad a gyermekterápiák
kialakulásáról kitérve a klasszikus pszichoterápiás irányzatokra és a főbb terápiás iskolákra. Áttekinti a
gyermek ill. serdülőterápiát a felnőtt terápiától megkülönböztető sajátosságokat és a gyermek
fejlődéséhez igazodó módszertani jellegzetességeket. Ismerteti az egyéni és csoportos terápiás helyzet
indikációit. Az elméleti ismeretek elmélyítését esettanulmányok bemutatása is segíti.
A kurzus főbb témái:
 A gyermekterápiák történeti áttekintése
 Pszichoanalitikus terápia
 Individuálpszichológiai megközelítés
 Játékterápia, Meseterápia
 Hipnózis és autogén tréning
 Katatím imagináció
 Pszichodráma
 Kliensközpontú terápia
 Kognitív-viselkedéses megközelítés
 Fókuszterápia
 A gyermek a családterápiában
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Ftv. 147. § tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes
közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció)
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pl. évközi beszámoló

