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Tantárgy leírása:
A hallgatók a krízisintervenció legfontosabb készségeit, módszereit sajátíthatják el, úgy elméleti, mint
gyakorlati (élményalapú) szinten. A kurzus feldolgozásra kerülő témái:
- A krízisintervenció és a tanácsadás jellegzetességei, különbségei
- Krízisintervenciós folyamat jellemzői (a krízisben lévők jellemzői: az első interjú sajátosságai, a
krízisintervenció lépései, krízishelyzet megoldási lehetőségei)
- Megközelítések/módszerek ismertetése (különböző gyászreakciók, párkapcsolati problémák,
házassági tanácsadás jellemzői és tanácsadási lehetőségek váláskor, öngyilkosság esetén: prevenció
és intervenció, illetve tanácsadási lehetőségek, támogató terápia gyógyíthatatlan beteggel és
környezetével, trauma- és katasztrófa-feldolgozás); a segítő(k) szerepe, munkájának specifikumai
Tematikus Pontok:
1. A krízis-intervenció és a krízistámogatás technikája.
Krízisintervenciós készségek: a krízis-konzultáció általános keretei.
2. Krízisintervenció a családban.
A családi krízisek kezelésének és megoldásának lehetőségei. A függőség és a bántalmazás elméleti
megközelítései, gyakorlati megközelítései a krízisintervencióban, az intézményes háttér leírása.
3. Gyász és krízis
A veszteség, a gyász pszichológiája. A depresszió, a patológiás gyász, a tudattalan veszteség fogalma. A
gyászfolyamat segítése - a gyász típusai. Intézményes gyász, terminális betegségek, halál feldolgozása.
4. Krízisintervenció és szuicid krízisek. Preszuicidális szindróma, prevenció és diagnosztikus szempontok. A
szuicid konstelláció megjelenése az egyes pszichodiagnosztikai eszközök rendszerében.
5. Párkapcsolati krízisek: spontán krízisintervenciós szituációk a párterápiában.
6. Speciális témák: szakmai krízisek a segítők körében. Burnout-prevenció: egyéni konzultáció és tréninmódszerek.
7. Speciális témák: Akut stressz és krízis.
8. Speciális módszerek: Motivációs interjú.
A változás transzteoretikus elméletei és a változás személyközpontú facilitálása - a krízis-menedzsment rövid
dinamikus pszichoterápián alapuló szemléletének kritikája.
9. Speciális módszerek: pszichózis-prevenció. Krízis-menedzsment a pszichózisban.
10. Krízis a szervezetben - krízis-kezelés külső szakemberként és szervezeti funkcióban.
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