EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR
2016 szeptemberétől induló

felnőttképzési tanfolyam

DIPLOMA NÉLKÜL

PERINATÁLIS TANÁCSADÓ
A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, a tanfolyamot az Affektív
Pszichológia Tanszék és a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság
gondozza.
A tanfolyam célja a diplomával nem rendelkező, ám a születés körül tevékenykedő, valamint a
felnövekvő generáció oktatásában és nevelésében részt vevő szakemberek számára igényes, magas
szintű, tudományosan megalapozott felkészítést nyújtani. A képzés célzottan a szülés körüli
időszakra összpontosít, annak is a gyakorlatban dolgozó szakemberek számára hasznosítható
ismereteket és szemléletet közvetíti. A képzés azok számára indul, akik a szülés-születés körüli
időszakban gyakorlatban tevékenykednek (például szülésznő, csecsemős nővér, fejlesztő,
gyógytornász, szoptatási tanácsadó, dietetikus, stb.), vagy e területek hallgatói.
A képzési idő:
4 félév
Munkarend:
esti munkarend szerint, a képzés kéthetente pénteken és szombaton zajlik.
A tanfolyam tervezett indítása: 2016. szeptember
A tanfolyam várható díja: 155.000 Ft/félév

Várható jelentkezési határidő: 2016. június 30. 16.00
A képzés tematikája megegyezik a perinatális szaktanácsadó szakirányú továbbképzésével.
A 3. félév megkezdésének feltétele: a Perinatális tudomány összefoglaló részvizsga sikeres letétele.
A tanfolyam sikeres zárásának feltételei
–
–
–

A modulokban meghatározott tárgyak sikeres teljesítése.
Önismereti munkában való aktív jelenlét és a szupervízió elvégzése.
Sikeres elméleti és gyakorlati vonatkozású tanfolyamzáró vizsga.

A tanfolyamot sikeresen elvégzők tanfolyami bizonyítványt és a teljesített tárgyaikról
kreditigazolást kapnak.

JELENTKEZÉSI LAP, INFORMÁCIÓK:
ELTE Pedagogikum Központ Doktori és Továbbképzési Osztály
Tel.: (06-1)-461-4500/3822, 3467
Ímél: tovabbkepzes@ppk.elte.hu
https://tanulmanyi.pk.elte.hu/tovabbkepzes-ppk

Magyar Pre- és Perinatális
Pszichológiai és Orvostudományi Társaság

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR
A KÉPZÉS TEMATIKÁJA:
Elméleti alapozó kurzusok:
Magzati fejlődés élettana és lélektana
Várandósság és szülés élettana, lélektana
Az életciklus és a fejlődés krízisei
A várandósság és magzati fejlődés elakadásai, problémái
Gyász: változás, veszteség, elengedés
Gyermekágy, korai anya-gyerek kapcsolat és az első év
Apaság
Az első 3 életév kompetenciái
Interdiszciplináris társtudományi kurzusok:
Művészet, rítusok és szimbolikus rendszerek a születés
körül
Szociológiai alapismeretek: a gyermekvállalás egészségés családszociológiai megközelítése
Fájdalom a perinatális időszakban, születés élmény,
transzgenerációs pályák
Szexualitás, termékenység, fogamzás interdiszciplináris
megközelítésben
Speciális kollégium: a perinatális tudomány aktuális
kérdései
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Tudománymódszertani kurzusok:
10
Kutatásmódszertan, statisztika, a perinatális tevékenység 5
etikai és jogi vonatkozásai
Szakirodalom-feldolgozó szeminárium 5
Szakmai gyakorlati kurzusok:
Kommunikációs alapfogalmak: alapgyakorlatok
Kommunikációs gyakorlatok: a segítő beszélgetés alapjai
Perinatális terápiás módszerek I–II.
Önismereti csoport I–IV.
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Perinatális tudomány szigorlat
A szakdolgozat és a szakdolgozati konzultáció kreditértéke
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A 3. félév megkezdésének feltétele: a Perinatális tudomány szigorlat sikeres letétele. A záróvizsgára
bocsátás feltétele a 4 félév valamennyi tanegységének sikeres teljesítése és a szakdolgozat beadása.

TOVÁBBI (SZAKMAI) INFORMÁCIÓ:
Varga Katalin vagy Andrek Andrea
ELTE PPK Affektív Pszichológia Tanszék:
varga.katalin@ppk.elte.hu, andrek.andrea@ppk.elte.hu vagy
affektiv@ppk.elte.hu

Magyar Pre- és Perinatális
Pszichológiai és Orvostudományi Társaság

