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RENDSZERSZEMLÉLETŰ EGYÉNI, PÁR ÉS CSALÁDPSZICHOTERAPEUTA KÉPZÉS 
 
A „PRO FAMILIA” Családterápiás Egyesület (tovább: Egyesület) 2022 őszétől újabb magyar nyelvű 
rendszerszemléletű egyéni, pár és család pszichoterapeuta képzést indít Csíkszeredában. 
 

I. Elméleti-módszertani alapképzés – 300 óra /három tanév/ 

Helyszín: Csíkszereda, Szabadság tér 6/1 

Óradíja: 5 euro/óra (ennek megfelelő RON) 

A képzés időbeosztása: kéthavonta, csütörtök-pénteken vagy péntek-szombaton 20 órás blokkban.  

Az első év,100 óra tervezett időbeosztása:  2022. október 7-8., december 2-3.,  
 2023. február 3-4., 2023. március 31-aprilis 1., 2023. június 2, 3. 
Napi program: 9-13 (elmélet, módszertan) kávészünettel, 13-14 ebédszünet, 14-18 (elmélet, 

módszertan) kávészünettel. 

Jelentkezési határidő:  2022 július 31., a Jelentkezési úrlap kitöltésével és beküldésével (elérhető a 
honlapon). 

A beiratkozást követően szükséges egy felvételi interjú, melynek időpontja megegyezés szerint történik 
(szeptember folyamán), 1 óra, 100 Ron. 

ld. még Elméleti-módszertani képzés bővebb leírás 

 
 

II. Családi önismeret - I. szint, 150 óra – párhúzamosan végezhető az elmélet-módszertani 

képzéssel. A Családi önismeret - I. bővebb leírását ld. külön is. 
 

Az önismeret 5 x 3 napos blokkokban zajlik, kéthavonta, csütörtök-péntek-szombati napokon  
hasonlóan az Elméleti módszertani képzéshez napi 9-18 óra közötti napi programmal,  

Tervezett ütemezés:  

1 blokk – 2022 november 10-12., cs-p-sz 
2 blokk – 2023 január 12-14, cs, p, sz 
3 blokk – 2023. március 2-4, cs. p, sz 
4 blokk – 2022 május 4-6., cs, p, sz 
5 blokk – 2023 július 6-8., cs, p, sz 

 
Jelentkezési határidő:  2022 július 31. 

Megjegyzés: az Elméleti módszertani képzés három éve alatt több Családi önismeret - I. csoport is indulhat, 
nem kötelező az elsőn részt venni, feltétel, hogy a három év elméleti képzés alatt sor kerüljön az önismereten 
való részvételre is. 

 
A képzési program vezetői a pszichoterapeuta-képzési jogosítvánnyal rendelkező kiképzők („formator-
supervizori”): Antal M. Ildikó és Antal Attila kiképző-szupervizorok, rendszerszemléletű egyéni, pár és család-
pszichoterapeuták – („Psihoterapie sistemică individuală, de cuplu şi de famile”) 

A képzési programokban részt vesznek még a képző-képzésben részt vevő kollégák. 
 
Érdeklődni, jelentkezni a képzőknél: Antal M. Ildikó e-mail: antal.ildiko@familytherapy.ro, telefon: 0723-369507 

    Antal Attila: e-mail: antalattila@familytherapy.ro, telefon: 0722-303113. 
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