1. A szakirányú továbbképzés neve: Fejlesztő biblioterápia szakirányú továbbképzési
szak
2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Fejlesztő biblioterapeuta
Angol nyelvű megnevezése: Developmental Biblioterapeuta
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Társadalomtudomány
4. A felvétel feltétele: BA/BSc, főiskolai szintű vagy egyetemi végzettség és könyvtáros
vagy pedagógus (óvodapedagógus, tanítói, gyógypedagógusi, tanári, pedagógia vagy
szociálpedagógus szakon) vagy közművelődési jellegű (művelődésszervező, andragógus),
illetve pszichológia, orvos, szociológia, szociális ápoló szakon szerzett szakképzettség.
5. Képzési idő félévekben: 2 félév
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
7. A szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei:
7.1. A képzés célja, a képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek,
megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség
alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A szakirányú továbbképzés felkészíti a hallgatókat a fejlesztő biblioterapeuta
szaktevékenységeire. A képzés elsődleges célja azoknak a kompetenciáknak az
átadása, amelyekkel a hallgatók képessé válnak egyéni és csoportos
foglalkozások során a művek terápiás, fejlesztő célú felhasználására.
A képzés tudatosítja azokat a személyes adottságokat és alkalmazásra képessé
teszi azokat a készségeket, amelyek segítségével a hallgatók majdani munkájuk
során irodalmi művekkel tudnak hatást gyakorolni az általános
személyiségfejlődésre, illetve alkalmasak lesznek az önértékelés vagy a
viselkedés zavaraira, problémahelyzetekre művészi értékű választ nyújtani.
a) A képzés során szerezhető ismeretek









Irodalomelméleti
Emberismereti
Személyiséglélektani
Olvasáslélektani
Esztétikai
Etikai
Módszertani
Jelképtani

Az összetett szakértelmet kívánó fejlesztő biblioterápiás munkára való
felkészülés több ismeretkör tudásanyagát öleli fel. A biblioterapeutának
széleskörű műértési, olvasásismereti, kapcsolati, erkölcstani, didaktikai,
szimbólum- és jelképismereti tudásokkal kell rendelkeznie.
b) A szakképzettség gyakorlásához
személyes adottságok és készségek











szükséges

legfontosabb

Emberismeret
Nyitottság
Empátia
Olvasottság
Kapcsolatteremtésre- és építésre való hajlam
Együttműködő képesség
Kreativitás
Etikus magatartás
Jó kommunikációs készség
Az egyes életszakaszok problémahelyzeteivel
érzékenység

szembeni

A hallgatókban ki kell fejleszteni, fel kell erősíteni azokat az adottságokat,
készségeket, amelyek képessé teszik őket viselkedésbeli változások
előmozdítására, önismeretet mélyítő foglalkozások vezetésére, attitűdök
áthangolására.
c) A
szakképzettség
alkalmazása
tevékenységrendszerben

konkrét

környezetben,



A szociális, az oktatási, a könyvtári valamint a kulturális szféra
egyéb
területein,
továbbá
pasztorációs
munkákban
hasznosíthatják ismereteiket:
o egyéni és csoportos foglalkozások tartása, publikálás,
szakmai
tevékenység
szervezése,
biblioterápiás
programok, módszerek kidolgozása.



Gyógyító és rehabilitációs intézményekben, ahol klinikai
biblioterápia zajlik, orvosi, pszichológusi felügyelet mellett
fejthetik ki tevékenységüket:
o olvasmánylista összeállítása, mesélés, műelemzések
készítése, műbefogadási módszerek átadása, önismereti
játékok vezetése.

A sokrétű szakmai gyakorlat célja, hogy különböző helyzetekben (megfigyelő,
alany, gyakornok) és különböző színtereken szerezhessenek tapasztalatot a
hallgatók.
A klinikai hospitálás megismertet a biblioterápia másik ágával, a köz- és a
gyermekkönyvtári gyakorlat a fejlesztő biblioterápia két leggyakoribb terepén
biztosítja a gyakorlat megszerzését.

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó főbb ismeretkörök és az
ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Elméleti alapképzés
A személyiségpszichológia alapjai
Embertan, emberismeret
Esztétikai alapismeretek
Irodalomelmélet. Műfajismeret
Törzs- és szakképzés
Olvasáspedagógia, olvasáslélektan
Befogadáslélektan
Műalkotások elemzése
Művészetterápiák
A biblioterápia etikai kérdései
Gyermekirodalom
A biblioterápia története és alkalmazási területei
A fejlesztő biblioterápia módszertana
Speciális ismeretek
Szimbólumismeret
Gyermekek fejlesztő biblioterápiája
Mesediagnosztika, meseterápia
Kreatív írás
Konfliktus- és kríziskezelések
Esetmegbeszélés
Szakmai gyakorlat
Klinikai biblioterápiai hospitálás
Közkönyvtári gyakorlat
Gyermekkönyvtári gyakorlat
Szakdolgozat
9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

8 kredit

16 kredit

12 kredit

14 kredit

10 kredit

