PROGRAM SZKOLENIA DLA TERAPEUTÓW PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I
MŁODZIEŻĄ SEKCJI PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY PTPP

Program powstał w oparciu o kryteria merytoryczne i formalne opracowane przez Sekcję
DiM PTPP w oparciu o wytyczne dotyczące szkolenia przyjęte przez Sekcję DiM EFPP
(kryteria te zostały zaakceptowane przez Radę PTPP w 2009 roku).
Realizowany jest w ciągu 4,5 lat (9 semestrów) i dzieli się na szkolenie podstawowe (2
lata) i zaawansowane (2,5 roku). Może być realizowany w całości lub rozpoczynać się od
szkolenia zaawansowanego. Kwalifikację i zgodę na rozpoczęcie określonego poziomu
szkolenia przeprowadza powołany przez Zarząd PTPP Zarząd Szkolenia Sekcji DiM PTPP.
Ukończenie szkolenia podstawowego upoważnia kandydata do ubiegania się o status
członka nadzwyczajnego Sekcji DiM PTPP, natomiast ukończenie szkolenia
zaawansowanego daje możliwość ubiegania się o status członka zwyczajnego Sekcji DiM
PTPP po uprzedniej obronie przed Radą PTPP referatu wprowadzającego i uzyskaniu
Certyfikatu Psychoterapeuty Psychoanalitycznego Dzieci i Młodzieży .
Kadra: merytoryczną i formalną opiekę nad szkoleniem prowadzić będzie powołany przez
Zarząd PTPP trzy osobowy Zarząd Szkolenia. Prowadzącymi zajęcia będą superwizorzy
Sekcji DiM oraz Sekcji Dorosłych PTPP oraz psychoanalitycy PTP-a.

SZKOLENIE PODSTAWOWE
Czas: 2 lata - 18 zjazdów po 10 godzin co daje 180 godzin (120 godzin seminariów
teoretycznych + 60 godzin seminariów klinicznych)
SEMINARIA TEORETYCZNE - 120 godzin w tym:
18-24 godziny - teorie psychoanalityczne
18-24 godziny - teorie rozwojowe
36-42 godziny - psychopatologia
36-42 godziny - pojęcia i techniki analityczne
SEMINARIA KLINICZNE – 60 godzin
SUPERWIZJA INDYWIDUALNA - 50 godzin lub SUPERWIZJA GRUPOWA w grupie do 4 os. –
120 godzin

Aby rozpocząć drugi rok szkolenia podstawowego należy rozpocząć superwizję.
PRACA KLINICZNA: aby rozpocząć drugi rok szkolenia podstawowego należy przyjmować
przynajmniej jednego pacjenta dziecięcego lub młodzieżowego co najmniej raz w tygodniu.
TERAPIA WŁASNA: aby rozpocząć drugi rok szkolenia należy rozpocząć własną terapię
szkoleniową min 3 razy w tygodniu.
Kryteria przyjęcia na szkolenie podstawowe:
 Tytuł magistra psychologii, medycyny, pedagogiki, resocjalizacji lub innych
pokrewnych studiów humanistycznych
 Doświadczenie w pracy – kandydat powinien mieć 2 letnie doświadczenia w pracy z
dziećmi i/lub młodzieżą, uzyskane w pracy w sektorze medycznym (psychiatria,
pediatria) lub pedagogicznym.
 Rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca predyspozycje kandydata przeprowadzona
przez Zarząd Szkolenia Sekcji DiM PTPP

Kryteria ukończenia szkolenia podstawowego:
 Wypełnienie wymagań szkolenia podstawowego (zaliczenie obowiązującej ilości
godzin szkoleń teoretycznych, seminariów klinicznych, superwizji oraz wypełnienie
wymagań dotyczących pracy klinicznej i własnej terapii)
 Przedstawienie opinii od superwizorów superwizujących podjętą w trakcie szkolenia
pracę kliniczną
 Przedstawienie i omówienie przed Zarządem Szkolenia Sekcji DiM studium przypadku
dotyczącego konsultacji wstępnej i diagnozy pacjenta dziecięcego lub młodzieżowego

SZKOLENIE ZAAWANSOWANE
Czas: 2,5 roku - 24 zjazdy po 10 godzin co daje 240 godzin (180 godzin seminariów
teoretycznych i 60 godzin seminariów klinicznych)

SEMINARIA TEORETYCZNE - 180 – 240 godzin w tym:

45 godzin - teorie psychoanalityczne
45-54 godzin - teorie rozwojowe
45-54 godzin - psychopatologia
36 godzin - pojęcia i techniki analityczne
SEMINARIA KLINICZNE – 60 godzin
SEMINARIUM Z OBSERWACJI NIEMOWLĄT – 60 godzin
PRACA KLINICZNA POD SUPERWIZJĄ: aby zakończyć szkolenie należy poprowadzić 3
pacjentów szkoleniowych, w tym dwóch minimum 2 razy w tygodniu a jednego minimum 1
raz w tygodniu.
Minimum jeden pacjent przychodzący minimum 2 razy w tygodniu musi być superwizowany
przez rok w superwizji indywidualnej raz w tygodniu.
Drugi pacjent przychodzący min. 2 razy w tygodniu musi być superwizowany albo
indywidualnie raz w tygodniu przez rok, albo w małej, max 4 os. grupie superwizyjnej
odbywającej się raz w tygodniu (2 godziny) przez 2 lata.
Trzeci pacjent przychodzący min. 1 raz w tygodniu musi być superwizowany albo
indywidualnie przez rok min. 1 raz na dwa tygodnie, albo w małej, max 4 os. Grupie
odbywającej się co tydzień (2 godziny) przez rok.
Pacjenci muszą się wywodzić z dwóch z poniżej wymienionych grup wiekowych:
I gr. – 0-6 lat
II gr. – 6-12 lat
III gr. – 12-18 lat

WŁASNA TERAPIA – terapia analityczna lub analiza min. 3 razy w tygodniu minimum 4 lata.
Kryteria przyjęcia na szkolenie zaawansowane:
 Tytuł magistra psychologii, medycyny, pedagogiki, resocjalizacji lub innych
pokrewnych studiów humanistycznych
 Minimum 2 lata doświadczenia w pracy z dziećmi i/lub młodzieżą w sektorze
medycznym (psychiatria, pediatria) lub pedagogicznym i minimum 2 lata
doświadczenia w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą, która jest kontynuowana
 odbyte szkolenia teoretyczne (120 godzin seminariów teoretycznych ) oraz seminaria
kliniczne (60 godzin)

 odbyta superwizja indywidualna (50 godzin) lub grupowa (120 godzin) pacjenta
dziecięcego lub młodzieżowego prowadzonego co najmniej od roku z częstotliwością
minimum raz w tygodniu
 podjęta minimum rok wcześniej własna terapia szkoleniowa minimum 3 razy w
tygodniu kontynuowana w trakcie szkolenia (w szczególnych przypadkach może być
uznana terapia już zakończona)
 rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca predyspozycje kandydata przeprowadzona
przez Zarząd Szkolenia Sekcji DiM PTPP
 rekomendacja od superwizora do rozpoczęcia szkolenia w terapii dzieci i młodzieży
Każdorazowo na szkolenie zaawansowane kwalifikację przeprowadza Zarząd Szkolenia Sekcji
DiM PTPP.
W szczególnych przypadkach Zarząd Szkolenia Sekcji DiM może odstąpić od części
powyższych kryteriów, w porozumieniu z Komisją DiM Rady PTPP, ustanawiając wspólnie z
kandydatem warunkowe przyjęcie na szkolenie i uzupełnienie ewentualnych braków w
określonym czasie.
Kryteria ukończenia szkolenia zaawansowanego:
 Wypełnienie wymagań szkolenia zaawansowanego (zaliczenie obowiązującej ilości
godzin szkoleń teoretycznych, seminariów klinicznych, seminarium z obserwacji
niemowląt, superwizji oraz wypełnienie wymagań dotyczących pracy klinicznej i
własnej terapii)
 Przedstawienie opinii od superwizorów superwizujących prowadzonych w trakcie
szkolenia pacjentów szkoleniowych
 Przedstawienie i omówienie przed Zarządem Szkolenia Sekcji DiM studium przypadku
pracy terapeutycznej z pacjentem dziecięcym lub młodzieżowym

