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OYUN TERAPİLERİ EĞİTİMİ 

 

Eğitim süresi: 48 saat + süpervizyon süreci 

 

Eğitimin amacı: Katılımcılara oyun terapisi hakkında kapsamlı teori ve uygulama becerilerine 

sahip olarak, uygulayıcı kişiye oyunun dönüştürücü gücünü derinlemesine görme imkanı 

vermek, profesyonel becerilerin gelişmesine, örnek vaka ve uygulamalarla katılımcıların daha 

güvenli bir alan oluşturmalarına olanak sağlamaktır. 

Oyun: Oyun bizi zamanın yükümlülüğünden uzaklaştırır, oyun zaman bütünlüğünden farklı bir 

dünya içerisinde tekrardan var olma imkanı sunar. Oyunun kendi halinde iyileştirici bir özelliği 

olmasıyla beraber bu alanda uygulama yapmak isteyen kişilerde olması gerekenler; mesleki 

donanım, tanısal ve klinik bilgi ve becerilerdir. 

Oyunun çocuğun hayatına sunduğu bu mücevher nedir? 

 Yokluğunda hangi eksiklikler ve sorunlar ortaya çıkar? 

 Bu eğitimin alınması halinde;  

•   Çocuğun oyun içerisindeki iç dünyasını gözlemlemek ve bunların anlamlarını 

görebilmek  

•    Sorunlarla baş etme becerilerini güçlendirmek,  

•    Çocuğun keşfetme özgürlüğüne,  

-kendini ifade etmesine,  

-kendine ve çevresine farkındalık kazanmasına,  

-birey olma dahilinde sorumluluk ve becerilerinin edinimine,  

rehberlik etme imkanı sağlanabilecektir. 
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Ψ   Oyun Nedir?  

Ψ   Oyunun Anlamı Nedir?  

Ψ   Oyunun çocuk hayatındaki önem ve yeri 

Ψ   Neden oyun Terapisi? 

Ψ   Oyun Terapisi’ne Giriş- ısınma çalışması ve paylaşım 

Ψ   Oyun Terapisi’nin önemi 

Ψ   Hangi çocuklar oyun terapisinden yararlanır? 

Ψ   Çocuk psikopatolojisi ve Oyun Terapisi 

Ψ   Oyun Terapisinin Terapötik gücü 

Ψ   Oyun Terapistinin Özellikleri, Terapistlik Becerileri 

Ψ   Çocuklarda travmanın nörobiyolojik etki mekanizmaları (Konu eğitmeni; Psikiyatri 

Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Onur Okan Demirci) 

Ψ   Oyun Terapisi’nin Tarihi ve Gelişimi, Kuramsal Yaklaşımlar  

(Non Direktif Oyun Terapisi, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Freudyen oyun terapisi, 

Adlerian Oyun Terapisi, Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi ) 

Ψ   Geçiş Nesneleri 

Ψ   Çocuk gelişimi, dönemsel sorunlar 

Ψ   Oyun terapisinin uygulama yolları 

Ψ   Oyun odası nasıl olmalı? 

Ψ   Oyun odasında kullanılabilecek malzemeler 

Ψ   Çocukların oynadıkları oyunları yorumlama 

Ψ   Oyun Terapisindeki sınır 

Ψ   Terapi süreci yönetimi (seansa başlama-sürdürme- sonlandırma) 

Ψ   Aile görüşmeleri 

Ψ   Vaka paylaşımları,Video 

Ψ   Role Playing 

Ψ   Uygulamalı vaka çalışmaları 
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Sınav: Eğitimlere eksiksiz katılım sağlayan ve süpervizyonlarını tamamlayan katılımcılar teorik ve 

pratik sınava tabi tutulacaklardır. Geçer not alan katılımcılar akademi ve dernek onaylı sertifika 

almaya hak kazanacaklardır. 

Kimler eğitime katılabilir: Psikiyatristler, psikologlar, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları, 

İlgili bölümlerin son sınıf öğrencileri ve yüksek lisansını Klinik Psikoloji alanında tamamlamış olanlar 

(Gerekli evraklar eğitim ön kayıtları esnasında istenecektir). 

Eğitim kontenjanı: 13 kişi 

Eğitim yeri: Zi&oN Psikiyatri Akademisi 

Eğitim tarihleri: Eğitimler hafta sonu ve hafta içi grupları olarak iki grup halinde düzenlenmektedir. 

Eğitim tarihleri için lütfen Instagram ve Facebook sayfamızı takip ediniz. 

Eğitim ücreti: Ücret bilgisi için lütfen iletişime geçiniz. 

Detaylı bilgi için lütfen 0212 247 49 47 veya 0530 247 01 99 numaralı telefonları arayınız veya 

info@zionpsikiyatri.com adresine iletişim bilgilerinizi  bırakınız. En kısa sürede sizinle iletişime 

geçilecektir. 

*Zi&On	  Psikiyatri	  Akademisi	  bir	  Boğaziçi	  Psikiyatri	  ve	  Psikoloji	  Bilimleri	  Sağlık,	  Eğitim,	  Danışmanlık	  Hizmetleri	  Tic.	  Ltd.	  Şti.	  Kuruluşudur.	  

 

	  

Varoluşun	  Geleceği...	  

 

	  


