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Önismereti csoport - Csíkszereda – 150 óra 

Családi kapcsolatok átdolgozása 

Az önimsereti munka a jelenlegi kapcsolati elakadások, zavarok, problémák hátterében az eredeti családi 

„őskapcsolatok”-ból hozott diszfunkcionális mintákat kutatja és dolgozza át. Ez a csoportmunka az 

önismeretnek és személyiségfejlődésnek célzottan a saját (eredeti és új) családi kapcsolatok rétegére 

összpontosít. Szerepjátékok, expresszív technikák, mozgásterápiás elemek, projektív módszerek (rajz), álmok 

értelmezése segítségével dolgozik, teret hagyva egy-egy „hívóképet” követően a szabadinterakciós 

kibontakozásra, valamint a csoportdinamikai elemek feltárására.  

A családi önismeret azok számára ajánlott, akik mindennapi életükben, párkapcsolatukban, a gyereknevelés 

terén, családi- valamint munkahelyi kapcsolatrendszerükben problémákkal, elakadásokkal küzdenek. Akik 

kíváncsiak arra, hogy az a „batyu, amit otthonról hoztak” hogyan segíti, avagy nehezíti aktuális életvitelüket, 

kapcsolataikat, a „múlt hogyan él ma is”, és ezen változtatni szeretnének, azoknak ajánlott ez a sajátélményű 

önismereti munka. 

A segítő szakemberek (bármilyen segítő szakember) munkáját nagymértékben nehezítik azok a kapcsolati 

minták, amelyeket a szülői családból és múltbeli kapcsolataiból hoz magával. Ezeket érdemes szakszerűen 

feldolgozni, hogy ne gátolják, hanem hasznosítható tapasztalatként szolgálják a segítő munkájában.  

2022. novemberétől 150 órás családi önismereti csoportot indítunk a Pro Familia Családterápiás Egyesület 

szervezésében. 

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 30. 

Időbeosztás: a foglalkozások 5 hétvégén, három napos blokkban szerveződnek, csütörtök-péntek szombati 

napokon, napi 10 óra (45 perc) munkaórával: 9,00-13,00 és 14,00-18,00 között, kávészünettel. Ebédszünet 

13,00-14,00 között, 

Tervezett időpontok: 1 blokk – 2022 november 10-12., cs-p-sz 

2 blokk – 2023 január 19-21, 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 

Részvételi díj:  5 euro/óra, azaz blokkonként 150 euro, azaz annak megfelelő lej.  

Befizetés módja: blokkonként 

Maximálisan elfogadható hiányzás: 20 %. 

Csoportlétszám:  8-12 fő. 

A képzés helyszíne: Csíkszereda, Szabadság tér 6/1. 

Jelentkezés módja: e-mailon, a megadott határidőig, az  antalattila@familytherapy.ro e-mail címen. 

A jelentkezést követően, a csoport indulása előtt előzetes személyes interjúra kerül sor a résztvevő és a 

csoportvezetők között. Az interjú időtartama 45 perc. 

Az önismeretet követően 10 órás follow-up (utánkövetés) ülésre kerül sor, amely az önismereti csoport 

befejezését követő 6-10. hónapban lesz. Az időpontja a későbbiekben lesz meghatározva. 

Önismereten részt vehet bárki, függetlenül előképzettségtől és hogy milyen szakmában dolgozik, aki érdeklődik 

a csoportos önismeret iránt. 
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Az önismereti programon való részvételről tanúsítványt állítunk ki amely a kézpéstől függetlenül is 

hasznosítható, és része a pszichoterapeuta képzési folyamat tanulmányi okmányainak.  

A Pro Familia Családterápiás Egyesület a Román Pszichoterápiás Föderáció (FRP) tagja, a Romániai 

Pszichológusok Kollégiumnál (CPR) akkreditált, szakmai továbbképzést nyújtó egyesület („furnizor de 

formare profesională”) a csoport vezetője a FRP és CPR által tanúsított kiképző:  

 Antal Attila: klinikai szakpszichológus, kiképző-szupervizor, rendszerszemléletű egyéni, pár 

és család-pszichoterapeuta 

 Részt vesznek még képző-képzésben levő kollégák, ,terápiás praxissal bíró rendszerszemléletű 

egyéni, pár és család-pszichoterapeuták 

 

Az önismereti programmal kapcsolatban érdeklődni, jelentkezni a képzőnél lehet: 

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