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Képzés Meghívó a Magyar Relaxációs – és Szimbólumterápiás Egyesület és a Bajai Szent Rókus
Kórház közös szervezésében
Relaxáció és biofeedback-EEG visszacsatolás specializáció
Az EEG-biofeedback módszert minden kollégánk az alapképzettségének megfelelő körben
alkalmazhatja
Orvos, gyógyszerész és klinikai szakpszichológusok számára az OFTEX rendszerén belül akkreditált
képzés.
Akkreditációs nyilvántartási szám: 00890021 és 00140020 2005-től 00290/SE
Általános Információ
Egyesületünk 2004 óta indítja akkreditált EEG Biofeedback tanfolyamait. 12 év alatt több, mint 130
kollégánk szerezte meg a neurofeedback terapeuta címet. Eszközigényes, viszonylag nagy anyagi
beruházást igénylő módszer lévén leginkább magánpraxisban találkozunk neurofeedback-kel.
Azonban mégis bíztató, hogy néhány iskola és a Pedagógiai Szakszolgálatok mintegy fele már
rendelkezik ilyen eszközzel és képzett munkatárssal. Számos nálunk végzett szakember külföldön
kamatoztatja a tanultakat.

Részletek
45 óra EEG BF alapképzés + 12 óra relaxációs képzés, mely orvosok, gyógyszerészek és klinikai
szakpszichológusok
számára
az
OFTEX
rendszerén
belül
akkreditált
Kredit:50,
pecsétszámmal,
amennyiben
van
Akkreditációs nyilvántartási szám: 00890021 és 00140020 2005-től 00290/SE
Záróvizsga:
írásbeli
teszt
és
Tanúsítvány: 2020.04.04-én (sikeres vizsga esetén)

gyakorlati

vizsga

2020.04.04-én.

A mostani képzést Szupervíziós szakasz követi, melyet a tanúsítványban elkülönítve fogunk
feltüntetni.
Szupervízió : 2 éven belül 10 óra végzése kötelező, egyéni vagy max.3 fős csoportban. Ezt ajánlott
majd a saját praxis (gépvásárlás stb) indítását követően, azzal párhuzamosan elkezdeni.
Óradíj:10eFt / csop.vagy fő
Tartalma: praktikum, esetvezetés
Szervezése egyéni megbeszélés szerint.
A tanfolyam elvégzése után 2 éven belül a tanúsítványt 15 aktivitási ponttal kell érvényben tartani. Az
aktivitási pontokat ebben az időszakban 15 egyéni szupervíziós( praktikum és esetvezetés) órával lehet
teljesíteni. Ennek elvégzése után lehet a haladó tanfolyamra jelentkezni.
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Regisztráció:
-befizetésigazolás (banki befizetésről) 11773016-04815301-00000000 otp Németh Piroska, a
felnőttképzési
szerződést
a
hallgató
az
egyesülettel
köti
-tanfolyam díja: 2300 Ft/óra, összesen 57 x 2300 Ft = 131.100 Ft (Relaxációs képzettség birtokában
45 x 2300 Ft = 103.500 Ft)
-diploma másolat
-relaxációs képzettség igazolása (amennyiben van)
Kérjük, hozzanak magukkal laptopot vagy füzetet, amibe jegyzetelni szoktak.
A tananyag egy részét digitálisan és másik részét nyomtatott formában kapják meg a hallgatók.
Jelentkezési lap a honlapról letölthető
Képzés a Bajai Szent Rókus Kórházban, konkrét időpontok:
2020.03.07. Bajai Szent Rókus Kórház, egész napos személyes tréning
2020.03.13-14.Bajai Szent Rókus Kórház, online konferencia előadások interaktív konzultációval
2020.03.21. Bajai Szent Rókus Kórház, egész napos személyes tréning
2020.03.27-28. Bajai Szent Rókus Kórház, online konferencia előadások interaktív konzultációval
2020.04.04. Bajai Szent Rókus Kórház, egész napos személyes tréning,
tesztvizsga és gyakorlati vizsga
Aki már rendelkezik Autogén Tréning képzettséggel, a Relax műhely órái alól felmentést kaphat, ill.
ingyenesen részt vehet rajta. A tanfolyam írásbeli teszt kitöltésével és gyakorlati vizsgával zárul,
melynek sikeres teljesítése után a résztvevők tanúsítványt kapnak.
A tanfolyam teljes és részletes felosztása, tematikája itt elérhető: https://www.relaxacio.hu/eeg.html
Képzési felelős: Németh Piroska ; klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, az MRSzE
Budapesti Tagozatának vezetője; Elérhetőség: nemeth.piroska@yahoo.com
Kapcsolattartó a helyszínen: Hal Melinda, pszichológus, Bajai Szent Rókus Kórház,
Pszichiátria, Elérhetőség: halmelinda1@gmail.com

