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Alkotó-fejlesztő meseterápia szakirányú továbbképzés 

 

 

Programfelelős: dr. Boldizsár Ildikó, egyetemi adjunktus, meseterapeuta, a Metamorphoses Terápiás 
Módszer kidolgozója 

Jelentkezési feltétel: Bölcsészettudomány, művészet, művészetközvetítés, társadalomtudomány, 
pedagógusképzés képzési területen megszerzett alap- vagy mesterképzésben megszerzett oklevél 

Képzési idő: 2 félév 

Megszerzendő kreditek száma: 60 kredit (180 óra) 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: alkotó-fejlesztő mese-szakpedagógus 

A képzési program rövid tartalma, fontosabb információk: 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik: 

Az alkotó-fejlesztő meseterápiás gyakorlati tudásuk mellé elméleti és gyakorlati ismereteket, azaz 
pszichológiai, irodalmi és vizuális ismereteket is szerezhetnek. 

Megismerkedhetnek a meseterápia alkalmazási lehetőségeivel a pedagógusmunka különböző 
területein. 

Jártassá válnak a meseterápia pedagógiai alkalmazásához szükséges elméleti és gyakorlati 
ismeretekben. 

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

Kötelező ismeretek: 

• Ismerik az alkotó-fejlesztő meseterápia elméleti és gyakorlati alkalmazását a vonatkozó 
szakirodalomban foglaltak szerint. 

• Képesek egy alkotó-fejlesztő meseterápiás foglalkozás tervezésére egy szabadon választott 
népmesére példáján. 

• Képesek egy alkotó-fejlesztő meseterápiás foglalkozás tervezésére egy szabadon választott 
nevelési helyzetben. 

• Képesek egy alkotó-fejlesztő meseterápiás foglalkozás tervezésére egy klasszikus mese és egy 
kortárs mese példáján. 

Választható ismeretek: 

• Képesek egy népmese és a belőle készült animáció összehasonlító elemzésére 
• Képesek egy szabadon választott népmese mesepoétikai elemzésére 
• Képesek egy szabadon választott műmese mesepoétikai elemzése 
• Megismerkednek a mesei szimbólum komplex feldolgozásával a személyiségfejlesztésben 

betöltött szerepük szerint 
• Megismerkednek a játékpszichológia eszközeivel szabadon választott mese feldolgozása során 
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• Megismerik a mese és a természetművészet kapcsolatát választott meséken keresztül 
 

Személyes adottságok, készségek: 

• kreativitás, ötletgazdagság; 
• új ötletek, megoldások kipróbálása; 
• improvizációs képesség; 
• problémaelemzés, problémafeltárás; 
• tervezési készség; 
• ismeretek megfelelő helyen és időben történő alkalmazása; 
• gyakorlatias feladatértelmezés; 
• ön- és társismeretek, partneri viszony fogadása; 
• konszenzuskészség; 
• nyitottság és érdeklődés a tanulók személyes véleménye iránt; 
• empátia; 
• etikai és esztétikai érzék; 
• vizuális képzelet; 
• jó szóbeli és nonverbális kommunikációs képesség; 
• tolerancia; 
• együttműködési készség és rugalmasság. 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 

A pedagógusi tevékenység során nagyon fontos olyan szakemberek alkalmazása, akik az alkotó-fejlesztő 
meseterápia segítségével lehetővé teszik a diákok számára a mélyebb önmegismerést, önmegértést, 
társas és önelfogadást. A mese-szakpedagógus képes arra, hogy tanórai vagy szakköri keretek között 
lehetőséget teremtsen a mesék alkotó-fejlesztő terápiás hatásának megismertetésére. 

Pedagógusi pályán kifejezetten kívánatos a mesék archetipikus, szimbolikus elemeit beépíteni és 
kognitív nevelésre alkalmazni pedagógiai tevékenységek során. 

A felsőfokú ismeretek alkalmazhatók még az iskolai oktatás keretein belül mesefoglalkozások 
vezetésére, alkotó-fejlesztő mesei tevékenység kiépítésére a közös játékfoglalkozásokon, valamint a 
drámapedagógia módszertanába is nagyszerűen beépíthetők az alkotó-fejlesztő meseterápiás 
foglalkozások különféle elemei. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt 
kreditértékek:  

Szakmai alapozó ismeretkörök (27 kredit) 

A mese folklorisztikai megközelítése 4 

A mese pedagógiai jelentősége 4 

Személyiségfejlesztés mesékkel 4 

Kognitív fejlődés 2 

A művészeti nevelés alapjai 2 
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Archetípusok és szimbólumok 3 

Pszichodráma alapismeretek 3 

A mesék vizuális világa 2 

Mese és tárgyalkotás 3 

Szakmai törzsképzés ismeretkörei (28 kredit) 

Az alkotó-fejlesztő meseterápia elmélete 4 

Az alkotó-fejlesztő meseterápia gyakorlata 4 

A biblioterápia módszertana 3 

Játékpedagógia, játékpszichológia 3 

Pszichodinamikus mozgásterápia 2 

Klasszikus mesék terápiás alkalmazása 2 

Kortárs mesék terápiás alkalmazása 2 

Komplex mesefoglalkozások tervezése 3 

Mese és animáció 2 

Mese-természet-művészet 3 

A portfólió kreditértéke: 5 kredit 
 

 


