
Tájékoztató a vizsgáról és az oklevélről 

 
Vizsgára jelentkezni a vizsga előtt 3-4 hónappal lehet az igypkepzes@gmail.com email címen. (A 

vizsga időpontja várhatóan november vége.) Mellékelni kell a már meglévő és a vizsga feltételeként 

meghatározott dokumentumokat (minden dokumentumot külön, lehetőleg Word-ben)  illetve jelezni, 

hogy a hiányzó dokumentumok mikor lesznek meg. 

Az alábbi dokumentumokat szükséges mellékelni:   

1. alapdiploma (pszichológus MA, orvos stb.) másolata   

2. A szakvizsga diploma/diplomák (klinikai szakpszichológia, pszichiátria, pszichoterapeuta 

stb.) másolata, alapnyilvántartási szám vagy működési engedélyszám/pecsétszám (ha van)  

3. Propedeutika igazolása, ha nem klinikai szakpszichológus vagy pszichiáter 

(helyettesíthető pszichoterápia szakvizsga előkészítőben akkreditált propedeutika képzés 

igazolásával vagy klinikai szakpszichológus és pszichiátria képzés lezárt első évének 

indexmásolatával)  

4. Pszichodráma elvégzésének igazolása (ha már megvan) * 

5. Működési engedély másolata (ha van)  

 

*Ha nincs meg, lehet vizsgázni, de oklevelet csak az igazolás bemutatása után kap. 

 

Vizsgadolgozat   

A dolgozat tartalmi követelményei a tájékoztató végén találhatók. 

A vizsgadolgozat 20-25 oldal terjedelmű legyen. Megírásában a szupervízor konzulensként segít. A 

szupervízor konzulensi követése nélkül megírt dolgozatokat bírálat nélkül elutasítjuk. A dolgozatot 

egy független bíráló is értékeli. 

A dolgozatot 1 példányban bekötve és 1 példányban e-mailben mellékletként,World formátumban, 

(csatolmányokkal, rajzokkal stb. együtt) EGYETLEN fájlban kell elküldeni. 

Határidő: legkésőbb a vizsga előtt egy hónappal, az igypkepzes@gmail.com címre. 

   

Vizsgára bocsájtás feltétele 

a tanfolyam hiányzásainak pótlása 
20 óra egyéni és 80 óra csoportos szupervízió teljesítése 

 

Egyéni szupervízorok: 

           dr. Szamosi Éva   (csak skype)   dr.papjanos@gmail.com   

           dr. Kígyós Éva    +36 20 3392870   kigyos.evamaria@chello.hu 

           Nagy Brigitta     +36 20 4042612 bridzso@gmail.com  

           Pálkuti Adrienne   +36 20 4930089   palkutiadri@freemail.hu  
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Szóbeli vizsga –vizsgadíj 15000 Ft 

a) dolgozat bemutatása 

b) egy tétel kifejtése 

A vizsgadolgozat bemutatása során lehetőség nyílik a bírálók megjegyzéseinek megbeszélésére, a 

vitatott pontok tisztázására. A bemutatáson a hallgatókon kívül részt vesznek szupervizoraik, a 

dolgozatok bírálói, a képzés szakmai és adminisztratív vezetői, illetve megfigyelők. Formáját tekintve 

kollegiális beszélgetés, célja a hallgató általános felkészültségének demonstrálása, hogy megfelelő 

keretek között adhasson számot képességeiről, tudásáról, és zárja le a tanfolyamot. A bemutatás során 

a hallgatók a többi részvevővel együtt, oldott légkörben, körben foglalnak helyet. A hallgatók egymást 

követően vázolják dolgozatukat, amellyel kapcsolatban a többi részvevő kérdéseket tehet fel, ezekre a 

hallgatók legjobb tudásuk szerint válaszolnak. A cél az adott dolgozattal kapcsolatos kötetlen 

beszélgetés, a téma kibontása, megvitatása.   

A dolgozat bemutatása és megvitatása után minden hallgató röviden elmondja gondolatait egy 

választott témájáról a tanult modulok közül, az alábbiak szerint (minden hallgató más témáról beszél). 
A téma megfogalmazásán túl minden esetben az az elvárás, hogy a hallgató száraz, tankönyvi 

információk helyett saját, személyes szemszögéből fogalmazza meg gondolatait, véleményét, és képes 

legyen meghatározni az adott modul helyét, illeszkedését az integratív gyermekpszichoterápia elméleti 

és gyakorlati megközelítésébe. A cél az, hogy a hallgató megmutassa ismereteit az integratív 

gyermekpszichoterápiáról.   

    

Tételek:   

1. Az integratív elmélet és módszer kulcs jellemzői, összehasonlítása más gyermekterápiákkal.   

2. Első interjú és folyamatdiagnózis: Az integratív első interjú specifikus jellemzői, gyógyító 

hatótényezői a gyermekterápiában.  Jelentősége a család, a szülők, és a gyermek vonatkozásában. 

A folyamatdiagnosztika sajátosságai.   

3. A rendszerszemlélet alapelvei, a gyermek tüneteinek és a családi rendszer diszfunkciójának 

összefüggései. A social world jelentése, a gyermek visszaillesztésének lehetőségei családi és 

szociális közegébe.   

4. A tranzakcióanalízis alapelvei, alkalmazási lehetőségei gyermek és serdülőterápiában.   

5. Integratív játékterápiás módszerek, típusaik, működési és hatásmechanizmusuk, a terápia 

egészében elfoglalt helyük és funkciójuk. A rajz – mint diagnosztikai és terápiás lehetőség – 

felhasználása a gyermekterápiában.   

6. A Winnicotti firkarajz módszertana, elméleti alapjai, hatásmechanizmusa. A művészetterápia 

indikációja és technikái gyermekekkel és serdülőkkel.   

7. A serdülés pszichopatológiai és terápiás vonatkozásai. A pszichodramatikus egyéni és 

csoportterápia indikációja, lehetőségei serdülőkorban.   

8. A transzállapot jellemzői serdülő- és gyermekkorban. A hipnoterápia hatásmechanizmusa, 

technikai lehetőségei, indikációja gyermekterápiában.   

9. A katathym imaginatív pszichoterápia alapelvei. A felnőtt, serdülő- és gyermek KIP különbségei a 

rezsielvek tekintetében. A rajzKIP felhasználásának lehetőségei.   



10. Az ericksoni emberkép. Az ericksoni rövidterápia alapelvei, főbb technikái, a terápia fókusza 

serdülőknél, a belső erőforrások kiaknázásának lehetőségei.   

Az oklevél feltételei  

A tanfolyam és a szupervízió elvégzésén, valamint a záróvizsga sikeres letételén felül az alábbi 

feltételek teljesítése szükséges az oklevél kiadásához:   

1.) A Magyar Pszichodráma Egyesület Tanulmányi Bizottsága vagy Titkársága által kiállított aláírt, 

lepecsételt igazolás vagy index, pozíciószámmal rendelkező 150 óra önismereti sajátélményről, 

kiképző terapeutánál.   

2.) Ugyanilyen igazolás a 100 óra más önismereti sajátélményről, kiképző terapeutától    

3.) Az alábbiak egyike szükséges:   

- pszichiátriai vagy klinikai szakpszichológus szakvizsga   

- pszichiátria vagy klinikai szakpszichológus képzés index másolata (elég a pszichopatológia 

záróvizsgáról)   

- 70 óra propedeutika igazolása   

Megszerezhető cím  

A képzés összes feltételének teljesítését követően a részvevők alapdiplomától függően "Komplex 

integratív gyermekterapeuta" (orvosi vagy pszichológusi végzettség esetén) vagy "Komplex 

integratív gyermekkonzulens" oklevelet és címet szereznek.    

 

A  KIGYP vizsgadolgozat (gyermekpszichoterápiás esettanulmány) ismérvei  

  

A pszichoterápiás esetleírásnak eleget kell tennie a Bálint Mihály által megfogalmazott pszichológiai 

rekonstruálhatóság elvének. Ez azt jelenti, hogy az esetet elolvasók számára a referált páciens mintegy 

„megjelenjen előttük”, tehát az eset pszichológiailag rekonstruálhatóvá váljon a tünet kialakulása, a 

betegséglefolyás, és a terápia ismertetett mozzanatain keresztül.  

  

A dolgozat három részből áll. 

 Az első rész a dolgozatíró szakmai önéletrajza. 

A második rész a kontextus ismertetése, melynek célja, hogy az adott pszichológiai rendszerben nem, 

vagy kevéssé járatos olvasó értelmezni tudja az abban alkalmazott terápiás beavatkozások hátterét, 

működési mechanizmusát. Ez az elméleti rész tehát az integratív gyermekpszichoterápia, mint 

módszer rövid összefoglalása a dolgozatíró összegzésében.  

  

A harmadik rész maga az eset leírása, mely sorrendben az alábbi témákból áll:  

  

1. A kontaktus létrejötte  

Hogyan jelentkezik a szülő és honnan? A bejelentkezés módja (ha telefonon: hangja, stílusa, stb.). A 

terapeuta fantáziája, a létrejött áttételi érzések.  

  

2. Első interjú  

A szülő pontos megfigyelése, a terapeutában megjelenése, kommunikációja, viselkedése (beszédmód, 

kézfogás, öltözködés, testhelyzet, alak, mimika, stb.) nyomán keletkezett benyomások pontos leírása. 



Miért jött a terapeutához? Hogyan választotta a terapeutát, ki ajánlotta és hogyan, vagy ki küldte a 

terapeutához? Milyen érzésekkel jött el hozzá? A tünetek nagyon alapos, precíz felvétele. Mi a tünet, 

mik a panaszok? Mióta állnak fenn, és milyen körülmények között? Mi fokozza, illetve mi mulasztja 

el? Kezelték-e már, és hogyan? Hogyan reagál a környezet a tünetre, az miként befolyásolja a családi 

történéseket? Milyen előnyök származtak belőle, és milyen hátrányokat okoz? Milyen a gyermek és a 

szülők „social world”-je? Honnan,milyen születési családból jöttek, milyen transzgenerációs traumák 

lehetségesek a háttérben. Milyen alrendszerek működnek a jelen családon belül? Mit szeretne a szülő, 

illetve mit vár el a terapeutától? A szülő mindezt spontán, vagy szükség esetén kérdésekre válaszul 

mondja el. Fontos kitérni arra is (ezért szükséges megkérdezni), hogyan érezte magát a szülő az 

ülésen, véleménye szerint tudnak-e együtt dolgozni a terapeutával, milyen benyomásai alakultak ki 

róla és az első beszélgetésről?  

  

3.  Anamnézis  

Családfa, a szülők helyzete a születésnél, kívánt vagy nem-kívánt gyermekként fogant, esetleg másnak 

várták-e a gyermeket. Milyen volt a terhesség, a szülés, a kisgyermekkor? Milyen volt a gyermek 

korai viselkedése, és a szülők érzései? Milyen volt a gyermek és a szülők interakciója, a szoptatás és 

az elválasztás? A gyermek vagy a szülő esetleges betegségei, szeparáció, a szülő fáradtsága? Hogyan 

sikerült a szocializáció, a beilleszkedés a közösségekbe? Milyen volt és milyen most a testvérekkel 

való viszony, a kapcsolat a tágabb családdal, nagyszülőkkel? A stroke-háztartás leírása, mik a 

megengedett érzelmek? Milyenek a jelen életkörülmények, mivel elégedett a szülő, min változtatna? 

Hogyan látja a szülő magát, férjét/partnerét, gyermekeit?  

  

4.  A szerződés  

Az alkalmak várható száma, időtartama, az ülések lemondása, a gyermek kísérete, a következő 

beszélgetés, stb.  

  

5. A benyomások összesítése  

Milyennek tűnik a szülő személyisége? Milyen áttételi jelenségek, játszmák várhatók? Milyen 

érzelmeket keltett a terapeutában, mik a várható viszontáttételek? Mit gondol a terapeuta a szülő 

igényeiről, érzéseiről, képes-e belépni a szülő „social world”-jébe? Képes-e segíteni, emlékezteti-

e a szülő valakire? Megjelent-e benne már viszontáttételi érzés? A személy milyen szülőnek tartja 

magát, éretten funkcionál-e a szülőszerepben? Mit kíván gyermekétől valójában? Mitől szenved? 

Milyen rendszerek működnek a családon belül, mit old meg a gyermek tünete, mi a haszna?  

 

6. Találkozás a gyermekkel  

Az első találkozás a gyermekkel  

kapcsolatteremtés leírása, az első benyomások. A gyermek szimptomatológiája 

keresztmetszeti képben, a tünetek és jelentésük bemutatása részletesen.  

  

További találkozások a gyermekkel  

A gyermek mindenkori kommunikációjának, játékának megfigyelése és leírása.  

  

Összegzés  

gyermek szimptomatológiája hosszmetszeti képben, az élettörténeti adatok tükrében: a 

tünetek előzményei és az összefüggések feltárása. A gyermek „social world”-jének 

meghatározása. A folyamatdiagnosztikai támpontok részletes bemutatása. 

  

7. Terápiás terv  

A választott pszichoterápiás módszer leírása, a választás indoklása, a lehetőségek figyelembevétele 

(iskola, nevelési tanácsadó, magánrendelés, stb.). A folyamatdiagnosztikai támpontok 

figyelembevétele, a megfelelő korrekciók megtétele. A tervezett beavatkozások, módszerek 

számbavétele, indoklása. Tervezett ülésszám, a terápia várható szakaszai, a terápia célja.  

  



8. A terápiás ülések folyamata  

A kapcsolat fejlődése és a terápiás vonalvezetés bemutatása. A terápia szakaszai. A történések 

értelmezése a terápia hosszmetszetében. A fejlődés érdekében tett lépések és maga a fejlődés leírása. 

A család reakciói, váratlan előrevivő és akadályozó tényezők. A terápia során felmerülő ellenállások 

és indulatáttételi viszonyulások leírása. A terápia egésze szempontjából fordulópontot jelentő, vagy 

módszertani szempontból kiemelkedő ülések bemutatása, több ülés idézett menete.  

  

9. Befejezés  

Hogyan történt a terápia lezárása: a terapeuta javaslatára, a terápiás tervnek megfelelően, vagy 

másképpen (a szülő szakította meg, a gyermek fejezte be az iskolát, vagy a terapeuta hagyta el a 

terápiás helyet, stb.)? Érett volt-e a gyermek a búcsúra? Melyek voltak a lezárás és gyászmunka 

történései, melyek voltak az utolsó szavak és tettek? Utánkövetési információk (ha vannak).  

  

10. Összefoglalás  

A tüneti kép változásai és annak a pszichoterápiás folyamattal való összefüggései. Sikerült-e elérni a 

kitűzött terápiás célt, s ha igen, hogyan és miért? Ha nem, miért nem? Megváltoztak-e a terapeuta 

kezdeti nézetei, és ha igen mikor, miért és hogyan? Hol hatott vissza a terapeuta fejlődésére a 

gyermekkel folytatott közös munka?  

 


	Vizsgára jelentkezni a vizsga előtt 3-4 hónappal lehet az igypkepzes@gmail.com email címen. (A vizsga időpontja várhatóan november vége.) Mellékelni kell a már meglévő és a vizsga feltételeként meghatározott dokumentumokat (minden dokumentumot külön, ...
	Vizsgadolgozat
	Szóbeli vizsga –vizsgadíj 15000 Ft
	Az oklevél feltételei
	Megszerezhető cím

