A Magyarországi Szociálterápiás Szerepjáték Egyesület
(MSZTSZJE) a Németországi Adelheid Stein Institut (ASIS) e.V.
magyarországi tagszervezete.
Elnök: Darida Zsuzsa
Telefon: +36/20/261-4615
E-mail: msztszje@gmail.com
Honlap: www.msztszje.hu
Facebook: Str Szociálterápiás Szerepjáték

A 20 éves Magyarországi Szociálterápiás Szerepjáték
Egyesület jubileumi konferenciájának
meghívója

A program főtámogatója:

ÁGOTA® Országos Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

Ifjúság – kihívás.
Ifjúság - kihívás?
Válaszok a szociálterápiás szerepjáték módszerével

2017. október 14.
Szeged

Konferencia helyszíne:
Csongor téri közösségi ház - ÁGOTA Kulturális és Közösségi Központ
H-6723 Szeged, Csongor tér 8.
Program:
9.00 - 10.00
10.00 - 10.15

10.15 - 10.45

10.45 - 11.15

11.15 – 11.45
11.45 – 12.30

Regisztráció
Megnyitó
Köszöntő beszédet mond: Kothenz János, az Ágota
alapítvány alapítója, a rendezvény házigazdája, MSZTSZJE
elnökségi tag, STR Csoportterapeuta
A Szociálterápiás Szerepjáték (STR) módszerének
elméleti bemutatása
Előadó: Darida Zsuzsa, MSZTSZJE elnöke
A
Szociálterápiás
Szerepjáték
alkalmazásának
sokszínűsége – avagy a ráhangolódás művészete a
csoportokban
Előadó: Gyurkó Pál, STR csoportterapeuta
Kamaszkapcsolatok a virtuális téren kívül
Előadók: Inges Zsófia, Márton Andrea, STR csoportterapeuták
Kávészünet, szendvicsebéd (utána a csoportfoglalkozások
helyszínének felkeresése)

Csoportfoglalkozások helyszíne:
Eötvös József Gimnázium termei
H-6723 Szeged, Csongor tér 1.
12.30 – 14.00

14.00 - 14.15
14.15 - 15.15

15.15-15.30

Sajátélményű
csoportfoglalkozások
a
STR
csoportmódszerrel (a regisztráció során megadott

csoportok szerint)

Szünet
A csoportfoglalkozások eredményeinek átültetése a
gyakorlatba – hogyan alkalmazhatjuk az STR módszert a
mindennapokban?
A jubileumi rendezvény zárása, elismerő oklevelek átadása
Jelentkezés regisztrációhoz kötött!

Jelentkezési online felület: https://goo.gl/forms/2sG0PJX23cNbtC2o1
Részvételi feltétel: 1000 Ft adomány, ami a helyszínen fizetendő.
Jelentkezési határidő: 2017. október 10.

Mi a szociálterápiás szerepjáték?

Önálló, csoportban alkalmazott módszer a szociálterápia, felnőttképzés és
szupervízió területein. A szociális munka/szociálpedagógia cselekvési
stratégiáira épít, erre a hivatásra alapvetően jellemző attitűdhöz,
magatartásmódhoz, eszköztárhoz igazodik.
Előnyben részesíti a kliensek egészséges én részeire való építést, ezek
önsegítő és öngyógyító erőit óhajtja mozgósítani. Ugyanakkor tekintetbe
veszi a mindenkori csoporttag tanulási tempóját és ismeretszintjét, ezért jól
alkalmazható különféle helyzetekben. Túlnyomórészt képek és szimbólumok
segítségével dolgozik.

Milyen játékokkal találkozhatnak a csoporttagok?

A szociálterápiás szerepjáték különböző játékformákat kínál saját maguk és
mások észlelésének, érzékelésének javítására.

érzékelésen/észlelésen alapuló játékok

csoportközpontú játékok

problémacentrikus játékok
Ízelítőül néhány játékcím: Illatkorsó, Talált köveink, Zeneláda, A boldogság
öble, Jelmezkölcsönző, Főnök és kollégák, Házak, amelyekben valaha laktunk,
Családi krónika…

Hogyan épül fel a képzés?

A módszer 3*150 órás képzési egységből épül fel.
Az első képzési egységben a hallgatók a csoportvezetéshez kapcsolódó
elmélet mellett saját élményként ismerik meg a játékokat, sajátítják el
vezetési lépéseit. Minden képzési egység elvégzése a módszer
alkalmazásának magasabb szintű kompetenciáit nyújtja, már az első 150 óra
sikeres elvégzése szociálterápiás szerepjáték vezetői képesítést ad. A
második egység elmélyíti a tudást. A harmadikban mesékkel, mítoszokkal
dolgoznak a résztvevők.

Kiegészítő képzések:

Az alapképzés kiegészíthető (35-40 órában) két életkori csoportra,
fiatalokra és idősekre specializált képzéssel.
A módszer magyarországi népszerűsítését a Magyarországi Szociálterápiás
Szerepjáték Egyesület (MSzTSzJE) végzi.

Jegyzet

Választható csoportok
A regisztrációkor kérjük, jelöljenek meg egy elsődleges csoportot és egy
tartalék csoportot!

1. Asszertivitás, avagy jogos önvédelem?
Szembesülés magunk megvédésére irányuló vágyainkkal és ennek
felelősségével egy Grimm mesén keresztül.
Csoportvezetők: Borbély Zsuzsanna és Szalai Erzsébet
2. Gyógyszer vagy méreg
Kimond(hat)atlan mondataink
Csoportvezető: Inges Zsófia
3. Online vagy offline
Hol és hogyan töltöm el a szabadidőmet?
Csoportvezetők: Magvas Mária, Magyar Zsófia
4. Hogyan, miként együtt?
Szülők és gyerekeik kapcsolata. Szüleink és gyerekeink.
Csoportvezető: Rajnai Nadinka
5. Itt és most: Életünk pillanatai, nehézségei, konfliktusai
A csoport által behozott témák feldolgozása a szociálterápiás
szerepjáték módszerével
Csoportvezető: Gyurkó Pál
6. Az én virágom.
Felfedező utazás lelkünk kertjében
Csoportvezető: Szöllősi Éva
7. "De nehéz az iskolatáska" – vagy mégsem?
Iskolai élményeink
Csoportvezető: Máramarosi Mária

Jegyzet

Jegyzet

