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OKTÓBER 13. SZOMBAT  
 
 
KIP és képzőművészet-terápia a BIRTOK-ban (esetismertetés)  
Farkas Vera 
Képzőművészet-terapeuta, Szentendre 
Elérhetőség: fva@freemail.hu 
 
 
Esetismertetésemben egy lány képsorozatán keresztül kívánom bemutatni a KIP és a 
képzőművészet-terápia együttes alkalmazását. A kliens halmazati traumákkal, az 
intellektualizáció pazar bőségével, valamint a való világ elől az álomba menekülő 
viselkedésével a szabad, kreatív alkotások lehetőségétől menekült, a sémák és a fantazma 
jelentette a biztonságot. A KIP megadta számára a fantáziálás lehetőségét és kereteit 
anélkül, hogy veszélyben érezte volna magát. A képélmény a terápiás céllal indukált, a 
terapeuta által kísért nappali álom történés élményvilágának a vizuális karakterét emeli ki, 
melyben a terápiás folyamat lényeges része zajlik. Ezekben a képi élményekben megjelent 



 
 
 
 

 

 

tartalmakat már örömmel fordította alkotásba, s nagyon szívesen mesélt a képről, a képhez 
kapcsolódó érzéseiről. Így vált lehetővé a korai emocionális deficitek feltöltése, mint a 
személyiségszerkezetnek egy utólagos érése, és konfliktusainak feldolgozása a képi síkon. 

Szakirodalmi ajánló:  
Hanscarl Leuner „Das Lehrbuch des Katathymen Bilderlebens.” Hans Huber Kiadó, 1985 
 
 

Mesét Másként - a népmese és a drámapedagógia együttes hatása 
óvodáskorú gyermekeknél                                                      
Kerekes Valéria  
Egyetemi oktató, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest 
Elérhetőség: kerekeske@yahoo.com 
 
 
A Mesét Másként kezdeményezés lehetőséget nyújt arra, hogy a gyermekekkel foglalkozók 
megismerhessék a népmesék mögött rejlő személyiségfejlesztő elemeket, amelyeket az egy-
egy népmese érzelmi elemeire (pl. félelem, bizalom, agresszió, elfogadás, barátság stb.) 
épülő drámajátékok segítségével mindig az adott csoport aktuális (érzelmi) állapotához 
mérten tudnak alkalmazni, úgy, hogy a mesék történeti elemei, szereplői közvetlenül nem 
jelennek meg. Előadásom a fent említett kezdeményezésre épülő elméletet, módszertant és 
az ez erre épülő óvodai kutatás jelenlegi eredményeit mutatja be. 
 
 

Művészetterápia és művészettel nevelés képzések Magyarországon 
Illés Anikó 
Pszichológus, egyetemi oktató, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest 
Elérhetőség: anikoilles@gmail.com 
 
 
A művészetterápia értelmezése igencsak szerteágazó. Jól mutatják ezt a ma működő 
gyakorlatok és képzési formák. A művészet terápiás célú felhasználása három jelentősebb 
szempont szerint különbözhet: a terápia mélysége, a követett pszichológiai irányzat 
valamint a művészeti ág szerint. Az előadásban elsősorban a magyarországi képzéseket 
tekintjük át e három fő szempontot követve. 



 
 
 
 

 

 

 

Látni a mese dallamát – Interaktív előadás 

Kovács Anna, pszichológus 

Hajduné Fábián Irén, képzőművészet-terapeuta 
Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola Intézményegység, Debrecen  
Hajduné Fábián Irén elérhetősége: iris112@freemail.hu  
Kovács Anna elérhetősége:  9kovacs.anna@gmail.com  
 
A MOL 2011-es Gyermekgyógyító Program pályázatán az Új Európa Alapítványtól 
nyertünk támogatást az egy tanéven át tartó mese- és művészetterápiás foglalkozásokra. A 
Mosoly Alapítvány szervezésében mese-, zene- és művészetterápiás foglalkozásokat 
tartottunk vak és gyengén látó gyermekeknek Debrecenben. Közös munkánkat, alkalmazott 
módszereinket, illetve a gyermekekkel közösen elért eredményeinket mutatjuk be. 
A bekötött szemű rajzolásnál elsődleges cél az „öntudatlan” tehermentesülés, a szavakkal 
nem mindig megfogalmazható, és évekig gyűjtögetett stressz, sokféle gyötrelem oldása, ami 
gyerekeknél, illetve olyan kamaszoknál, és felnőtteknél is jól működik, akik hajlandóak 
játszani és nincs különösebb elvárásuk. Az ilyen gyors tehermentesülés szavak nélkül 
történik, és kellemes felismerést hoz (pl. „nem is tudtam, hogy tudok rajzolni”). Továbbá 
sokan rádöbbennek, hogy a rajzukon az éppen aktuális, vagy nagyon régen hordozott 
problémáik jelennek meg, és erről a kép alapján már lehet beszélni, ha erre igény van. A 
terápia ott kezdődik, amikor a szem bekötése után fellépő különböző tüneteket (félelem, 
reszketés, izzadás, bizonyítási vágy, stb.) a csoportban vagy egyéni terápiában a 
pszichológus segítségével értelmezzük, illetve az elkészült rajzok alapján a tudattalanból 
érkező képeket és a hozzájuk kötődő érzéseket, gondolatokat megbeszéljük.  
 
 

A noszvaji Meseút program  
Tátrai Vanda 
Meseterapeuta, Noszvaj 
Elérhetőség: tavanda@freemail.hu , meseut@freemail.hu 
 

A falunkba látogató vendégeknek nem csak vidám s tartalmas időtöltést kínál e mesés út, de 
belső utazásra is lehetőséget teremt magunk és egymás jobb megismeréséhez. A 
gyerekeknek alkalom nyílik tündérek s boszorkányok vezetésével próbára tenni 



 
 
 
 

 

 

bátorságukat, ügyességüket a Meseerdőben, vagy egy kellemes séta mellett a palóc 
népmesék világában kalandozhatnak a Családi meseúton. A felnőttek a szerelem és a 
házasság huncut fortélyaival ismerkedhetnek a fogadók és borospincék szegélyezte Pajzán 
meseúton. És végül, aki semmitől sem riad vissza, s túl az Óperencián bemerészkedik a föld 
gyomrába, végigjárhatja Lotilko csodálatos útját. 
 
Szakirodalom helyett: www.pocem.hu , www.meseut.hu , www.noszvaj.hu  

Csodafa mesecsoport bemutatása 
Csiffáry-Vass Réka, pszichológus 

Tátrai Vanda, meseterapeuta 
Eger 
Elérhetőség: vassreka1977@gmail.com 

 

Egerben a 2011/2012-es tanévben Tátrai Vanda meseterapeuta és jómagam, Csiffáry-Vass 
Réka pszichológus meseterápiás csoportot indítottunk 6 és 10 év közötti gyerekeknek. A 
gyerekek szülői megkeresésre (pszichológusi magánrendelés) érkeztek a csoportba. Néhány 
kivételtől eltekintve más szakembernél nem jártak, az átlag, egészséges populációhoz 
tartoznak. 
Előadásunk témája egri mesecsoportos tevékenységünk bemutatása. Főbb vázlatpontjaink: 

1. A közös munka elindítása: a résztvevő gyerekek kiválasztása, vizsgálatok, interjú a 
szülőkkel, szerződéskötés. 

2. A gyökerektől a szárnyakig: a mesecsoport tematikus felépítése, az egyes szakaszok 
részletes ismertetése. 

3. Szülőcsoport: 3-4 alkalmankénti visszajelzések, ezek értékelése, a gyerekek érzelmi 
állapota és a szülői háttér összefüggései. 

4. A záró rendezvény, munkánk értékelése: dilemmák, nehézségek, lehetőségek, 
jövőbeli tervek. 

Minthogy munkánk során is, az előadáson is szeretnénk barátságos, fesztelen légkört 
teremteni, ízelítőt adván foglalkozásainkból. Kérdésekre szívesen válaszolunk, hozzászólást, 
véleményt, kritikát örömmel veszünk.  
 



 
 
 
 

 

 

Keretek, határok, szabályok, értékek - egy gyermek-pszichodráma 
csoport tapasztalatai 
Majoros Andrea 
Klinikai szakpszichológus, Budai Gyermekkórház, Budapest 
Elérhetőség: andioxid@t-online.hu 
 
 
Évek óta egyre több küzdelmet folytatunk a csoportok alatt, hogy a gyerekeket a játék felé 
tereljük. Bármennyire is szeretik a játékot, a társas készségeik romló színvonala gyakran 
akadályozza az amúgy kedvelt, örömteli tevékenységet. Egyre erősebb a határok 
feszegetése, a csoporton belüli rivalizálás, az értékek sérülése. A Mosoly Alapítvány által 
szervezett csoportunk példáján keresztül szeretnénk érzékeltetni a csoportdinamikából 
fakadó nehézségeket, és annak egy megoldási kísérletét. A szupervíziók (Janda Zsuzsánál) 
alkalmával jobban rá tudtunk látni a történésekre. A megoldást egy térben és szabályokban 
megjelenő „határ” játék, a „sziget-játék” jelentette. Ennek ismertetése, és eredményei 
mellett szó lesz nehézségekről, konfliktuskerülésről, a megszokotthoz való ragaszkodásról 
is. A célunk az, hogy mindenki, akinek volt-van hasonló problémája, megoldott-feloldott 
helyzete, az az idő második felében kérdezhessen, hozzászólhasson és kialakuljon egy 
beszélgetés a témában. 
A beszélgetés szakértője: Janda Zsuzsanna 
 
 
OKTÓBER 14. VASÁRNAP 
 
 
Integratív Felnőtt Meseterápiás kalandok: mesés esetek nőkről  
Csábi Orsolya 
Pszichológus, integratív hipnoterapeuta, meseterapeuta, Budapest 
Elérhetőség: csabi.orsolya@externet.hu 
 
 
Az előadásban pár olyan meseterápiával kombinált integratív hipnoterápiás esetet mutatok 
be, amelyben az anyaság, a meddőség, a férfi és női energiák egyensúlyba kerülése, az 
önfeláldozás, és kapcsolódó témáik jelennek meg a terápiás folyamatban. A kiválasztott 
esetekkel kiderül, hogy a mesék miképpen tudnak segíteni a személyiséget és az azon 



 
 
 
 

 

 

túlmutató (pl. transzgenerációs) területeket érintő problémákban. Ugyanakkor fény derül a 
mesék tudati tartományokat feszegető veszélyeire is. 
 
Szakirodalmi ajánló:  
Antalfai Márta dr.: A női személyiségfejlődés elemzése a magyar népmesék tükrében. In 
Pszichoterápia VIII. évf. 1999. március 105-117.p. 
Antalfai Márta dr.: A kollektív tudat és a női-férfi archetípus kölcsönhatásának elemzése 
„Az istenhegyi székely leány” című magyar népmesében. In Pszichoterápia VI: évf. 1997. 
május. 185-190.p. 
Antalfai Márta dr. (2006): A női lélek útja mondákban és mesékben. Budapest, Ú-M-K. 
Boldizsár Ildikó: Meseterápia. Budapest, Magvető, 2012. 
Integratív Hírmondó I.-XXVIII. Integratív Pszichoterápiás Egyesület 
 

 

Felső tagozatos gyerekek rajzainak vizsgálata az 5 szimbólum 
projektív rajzi feladatsor segítségével 
Bergmann Judit 
Rajztanár, szociológus, PhD hallgató - ELTE Neveléselméleti Doktori Iskola, Budapest 
Elérhetőség: judit.bergmann@gmail.com 
 
 
Előadásomban a saját fejlesztésű „5 szimbólum” projektív rajzi feladatsort mutatom be. Ez a 
célzottan pedagógiai használatra szánt feladat 5 szimbólumot ábrázoltat egy képzeletbeli 
utazás kerettörténetébe ágyazva (hajó, ház, szív, fa és egy szabadon választott szimbólum). 
A szimbólumképzés és értelmezés szociologikus, társadalomtükröző felfogásához 
kapcsolódva a szimbólumot a belső világ tükrözésének tekintem, melynek segítségével a 
belső, szubjektív valóság kapcsolódik a külső, társadalmi közeghez. Általuk kifejezhetővé 
válnak verbálisan tiltott vagy szégyellt tartalmak is (pl. agresszió, szorongás, 
bizonytalanság). E feladatsor jól alkalmazható hátrányos helyzetű vagy etnikai kisebbséghez 
tartozó tanulók esetében, pl. cigány kamaszokkal. Röviden bemutatom a feladat elméleti 
hátterét (a szimbólumok használatának és értelmezésének lehetőségeit, a vizuális nevelés 
önkifejező irányzatait) valamint áttekintem a feladatsor pedagógiai kontextusát és a cigány 
gyermekekkel foglalkozó hazai vizuális nevelési kezdeményezéseket. Beszámolok az 
általam választott szimbólumok értelmezési lehetőségeiről, valamint eddigi 
tapasztalataimról. Előadásomat saját gyűjtésű rajzokkal illusztrálom.  

 



 
 
 
 

 

 

Szerendipitás: a mindennapok csodás véletlene 

Dr. Kádár Annamária 
Pszichológus, egyetemi adjunktus, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 
Elérhetőség: annacska@gmail.com 
 
 
A szerendipitás az értékes dolgok megtalálásának képességét jelenti, olyan dolgoknak a 
felfedezését, amelyeket valójában nem is kerestünk. A szó eredete a Serendip három 
hercege című tündérmeséből ered, amelynek szereplői véletlenül olyan dolgokat fedeztek 
fel, amelyeket nem is kerestek.  A szerendipitás képességét a legmagasabb fokú 
rugalmasságként értékelik, mivel így akár még a szerencsétlennek tűnő élethelyzeteket is a 
magunk javára fordíthatjuk, képesek leszünk a helyzetek újraértelmezésére és értéket tudunk 
kovácsolni a váratlan lehetőségekből. Ez nem mindig tudatos folyamat, inkább azokról a 
helyzetekről van szó, amikor a figyelem fókusza „véletlenül” áttevődik a probléma 
valamely más területére, ahol megjelenik egy teljesen más perspektíva és a helyzetből való 
kiút. Ez a képzelet önmagát megvalósító varázsereje, mivel csak azokat a képeket látjuk 
meg a világban is, amelyek már léteztek a fejünkben. Ha ennek a képességnek a birtokában 
vagyunk, akkor hagyjuk, hogy egy láthatatlan erő is irányítsa az életünket, talán még 
jobban, mint ahogyan mi tudatosan képesek volnánk erre. Hogyan jelenik meg a 
szerendipitás a mesékben és saját életünkben, erről fog szólni ez az előadás. 
 
Szakirodalmi ajánló:  
Kádár Annamária (2012): Mesepszichológia. Kulcslyuk Kiadó, Budapest. 
M. Scott Peck (2009): A járatlan út. Park Kiadó, Budapest.  
 
 
Terápia, fejlesztés és nevelés a művészet által 
Kiss Virág 
Vizuális nevelő és művészetterapeuta, Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és 
nevelőintézete, Budapest 
Elérhetőség: mitiszi@t-online.hu 
 
 
A művészet sok mindenre jó. Hogy mi mindenre, azzal doktori kutatásom során 
szembesültem a művészetpedagógia és a művészetterápia összehasonlítása során.  Számos 
modellel, alkalmazási móddal találkoztam, melyekben közös, hogy a művészet által 
történik, különböző azonban, hogy mi is a célja a tevékenységnek. A különböző 



 
 
 
 

 

 

alkalmazások különböző metodikát igényelnek. Mind pedagógusok, mind terapeuták 
számára érdekesek lehetnek az elméleti modellek megismerése mellett a példák, azaz annak 
bemutatása, hogyan is működnek az egyes művészetet eszközként alkalmazó pedagógiai és 
terápiás modellek a gyakorlatban, milyen módszertani sajátosságok jellemzik őket.    
Az előadás során részletesebben szó esik a reflexió-értékelés témáról is. A reflexió típusai, 
módjai, változatai, ezek sokféleségének felvázolása mellett a kompetenciahatárok kérdése is 
megjelenik.  
 
 
Szakirodalmi ajánló: 
Bodóczky István: Kis könyv a vizuális művészeti nevelésről, VKFA, Budapest, 2012 
Deszpot Gabriella: Művészeti projekt, mint fejlesztõ lehetõség az integrált 
nevelésben. Fejlesztõ Pedagógia pedagógiai szaklap 18. évfolyam 2007/1. 46 - 51. 
Rektor Orsolya: Adaptivitás a vizuális nevelésben, Trefort Kiadó, Budapest, 2005 
Sándor Éva: Fejlesztés művészettel, ELTE BGGYFK, Budapest, 2006 
Read, Herbert: Education through Art, Faber and Faber, London, (1943) 1970 
Rubin, Judith Aron: Child Art Therapy, 25th Anniversary Edition,John Wiley and Sons Inc., 
New Jersey,(1976)  2005 
 
 

A tanulási zavarokból fakadó problémák kezelése: művészettel 
nevelés 
Kránitz Orsolya 
Öltözéktervező, Budapest 
Elérhetőség: kranitz.orsolya@yahoo.com 
 

Évről-évre, világszerte nő a tanulási zavarral küzdő gyermekek száma. Ezek a gyermekek 
maguk is érzik, hogy viselkedésükkel problémát okoznak környezetüknek, nem tudnak 
megfelelni az elvárásoknak, s ez szorongást, önbizalomhiányt, vagy agressziót válthat ki 
belőlük. A hagyományos módszerek náluk nem alkalmazhatók, speciális módszerekre van 
szükségük. A pedagógusok legtöbbje nem elég felkészült ahhoz, hogy kezelje az SNI 
gyermekek integrációját. Szakdolgozatomban erre a problémára kerestem lehetséges 
megoldást: állításom szerint, ha a pedagógus eszközrendszerét szélesíti és felhasználja a 
nevelő munka során a művészetek különböző területeit, a fejlődés eredményesebb. Ezt 
kutatva készítettem interjút nyolc kompetens szakértővel. 
Hazánkban is találhatók olyan példaértékű intézmények, amelyeknél megvalósul a 



 
 
 
 

 

 

művészettel nevelés. Ezek közül ismertetem Nagy Jenőné „Óvodai nevelés a művészetek 
eszközeivel” alternatív programját, a Winkler Márta alapította Kincskereső Iskolát, valamint 
az L. Ritók Nóra vezetésével működő Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézményt.  
 
 
 

Műhelyek 
 
 

OKTÓBER 13. SZOMBAT  
 
 
Barátságos dzsungel: vonalak - firkák - egyéni lenyomatok  
(maximális létszám: 20 fő) 
Valachiné Geréb Zsuzsanna, klinikai pszichológus, művészetterapeuta 
Helmeczi Ildikó, fejlesztő pedagógus 
Magyar Művészetterápiás Társaság, Pécs 
 
 
Bemutatásra kerülő módszerünket a szorongó 6-8 éves gyermekekkel végzett 
művészetterápiás csoportmunka alakította ki. Célja és lényege a gyermek egyéni érzelmi- 
vizuális kódjainak megismerése, majd felismerése komplexebb absztrakt alkotási 
folyamatokban. Tapasztalatunk, hogy a gyermekek és felnőttek egyaránt kerülnek olyan 
lélektani helyzetbe, ahol nem felismerhetők, vagy átélhetők saját érzelmeik. Ez a módszer 
lehetőséget nyújt arra, hogy adott helyzetben elképzelt és átélt érzelmeikre rátekinthessenek. 
A módszer ötvözi a zeneterápiás, képzőművészet-terápiás, valamint szimbólumterápiás 
elemeket.  
Két fázisból tevődik össze komplex feltáró módszerünk. Az első részben 8 alapérzelem 
megjelenítése történik grafikus módon, csupán a vonalak, dinamika, nyomaték, ritmus által. 
Mellőzzük mind a formai, mind a szimbolikus megjelenítést. A primer firkanyomatok 
azután átbeszélésre kerülnek, és a csoporttagok egymás érzelmi lenyomataira is 
rátekinthetnek, így a különbözőségek és egyezések egyaránt érzékelhetőek. Második 
fázisban egy meghatározott zeneműre képzeleti munkát végzünk. Ez elég szabad, kevés 
instrukciót tartalmazó folyamat, melyben az elképzelt élményeket, eseményeket különböző 
festett színes vonalakkal ábrázoljuk. Végül megbeszéljük mindenki elképzelt történetét, 
élményeit, majd a festék firkákat megszemléljük a grafit firkák tükrében. Ekkor gyakran az 



 
 
 
 

 

 

fedezhető fel, hogy az alap átélt érzelmek a vonalvezetésben megjelennek a festett felületen 
is. Olyan is előfordul, hogy az átélő ebben az összehasonlításban szembesül az alapvető 
érzelmekkel. 
 
 
Ima 
(maximális létszám: 10 fő) 
Farkas Vera 
Képzőművészet-terapeuta, Szentendre 
Elérhetőség: fva@freemail.hu 
 
 
A műhelymunka során a tradicionális mandala és annak elkészítésének bemutatása után, egy 
sajátos technika megismerésével készítik el papírra festett imájukat a résztvevők.   
A műhelymunka céljai: 
- rögzített én-állapot a múlt-jelen-jövő konstellációjában, 
- a mandala hagyományos, szanszkrit kultúrkörben való megismerése, 
- a tuskimosás technikájának megismertetése. 
 
 

Mesét Másként foglalkozás a gyakorlatban 
(maximális létszám: 20 fő) 

Kerekes Valéria 
Egyetemi oktató, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest 
Elérhetőség: kerekeske@yahoo.com 
 
 
A Mesét Másként foglalkozásoknak állandó kerete van, ami magába foglalja a mese rituális 
köszöntését és a tőle való elbúcsúzást, illetve a mese fejből való elmondása utáni első 
kérdést, ami azt próbálja meg kideríteni, hogy az elhangzott mesében ki milyen szereplő 
(élő vagy élettelen) vagy helyszín lenne a legszívesebben a meghallgatást követő első 
percekben. A foglalkozások magukban hordozzák a drámajátékok menetének alapvető 
szabályait. A meséhez kapcsolódó játékok (ön- és csoportismereti gyakorlatok, 
kapcsolatteremtő játékok, bizalomjátékok, kreativitást fejlesztő játékok, mozgásos játékok, 
érzékszervi finomítás, koncentrációs gyakorlatok stb.) minden esetben egymásra épülnek, 
betartva a drámapedagógiában (is) fontos fokozatosság elvét. A foglalkozások témakörei 



 
 
 
 

 

 

nem épültek egymásra, így a foglalkozást tartók a csoportjukon belül szabadon választhattak 
a szerint, hogy mi célból használják fel őket. A fókusz lehet egy vélt vagy valós probléma 
kezelése, de egy-egy foglalkozás akár preventív jelleget is ölthet. 
 
 
„Kincs, ami nincs” - mesékben őrzött kincseink 
(Maximális létszám: 9 fő) 

Dr. Antalfai Márta 
Klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, művészet- és meseterapeuta 
Lelki Egészségvédő Alapítvány, Budapest 
Elérhetőség: antalfai@gmail.com 
 
 
A műhely keretein belül a sajátélményű mesefeldolgozások a Kincskereső Meseterápia 
Módszerére épülnek. A módszer lényege: mesék segítségével felfedezni a 
személyiségünkben rejlő, még feltáratlan lelki kincseket, belső értékeinket. A módszer 
korhatár nélkül alkalmazható, mivel minden életkor, fejlődési szakasz rejteget magában 
olyan lehetőségeket, kreatív erőket, amelyek kedvező feltételek mellett, külső segítséggel 
kibontakoztathatók. A belső világ megelevenedéséhez talán éppen a mesék a 
legalkalmasabbak, mivel szintén az ismeretlenből, fantáziáink, intuícióink homályából 
érkeznek.  
Az emberiséggel egyidős mesék arra hívják fel a figyelmet, hogy fantáziáink, intuícióink 
segítségével megnyílhatnak lelkünk azon csatornái, amelyek a személyiség mélyén rejlő 
„tiszta forráshoz” vezetnek. Ezért a mesék fontos útmutatók a kiteljesedés, egyéniséggé 
válás folyamatában. 
A módszert gyermekeknél, serdülőknél és felnőtteknél egyaránt alkalmaztam egyéni és 
kiscsoportos (6-8 fő) formában. Gyermekeknél (6-12 éves kor között) magatartászavarok, 
beilleszkedési és szocializációs problémák, szorongások kezelésére. Felnőtteknél 
életvezetési és párkapcsolati problémáknál, krízishelyzetekben, életcél, életút keresésénél, 
valamint pánikbetegségben és szorongásos zavaroknál.  
A műhely tematikai egységei: 

1. Saját hozott mesék alkotásban történő megjelenítése 
2. A terapeuta által hozott mesékben rejlő kincsek közös felfedezése: 
                          Jankó szerencséje (Grimm mese) 
                          A világ kezdete (Mandan legenda) 

 



 
 
 
 

 

 

Szakirodalmi ajánló: 
Antalfai Márta: A női lélek útja mondákban és mesékben. Meseelemzések- párkapcsolat -
meseterápia.   Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2011. 
Paul  Emanuel Müller: Figyelem és szeretet. Útmutató mesék. Lélektani értelmezések és 
gyakorlatok. Budapest, Ursus Libris Kiadó, 2005. 
„Aki nem hiszi, járjon utána” Népmesetanulmányok. Debrecen, Főnix Könyvműhely, 2005. 
Verena Kast: Férfi és nő a mesében. EuroAdveice Kiadó, 2002. 
Marie- Louise von Franz: Archetípusos minták a mesében. Budapest, Édesvíz Kiadó,1998. 
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Az „5 szimbólum” projektív rajzi feladatsor kipróbálása 
(maximális létszám: 15 fő) 
Bergmann Judit 
Rajztanár, szociológus, PhD hallgató - ELTE Neveléselméleti Doktori Iskola, Budapest 
Elérhetőség: judit.bergmann@gmail.com 
 
 
A műhelymunka keretében az 5 szimbólum projektív rajzi feladatsort próbálhatják ki a 
résztvevők. Ez a célzottan pedagógiai használatra szánt feladat 5 szimbólumot ábrázoltat 
egy képzeletbeli utazás kerettörténetébe ágyazva. (hajó, ház, szív, fa és szabadon választott 
szimbólum). A feladat elkészítése semmiféle rajzi képzettséget nem igényel, nem elvárás az 
élethű rajzolás, a térábrázolás, stb.  A fantáziabeli utazás kerettörténete és a megadott 
szimbólumok belső tartalmak kifejezésére szólítanak fel. A hangsúly tehát nem a rajzi 
tudáson, hanem a belső világ megjelenítésén van. A rajz ebben a helyzetben, mint a közlés 
nyelve, mint kommunikációs csatorna működik. A saját élmény segít megérteni a hasonló 
feladathelyzetben lévő gyermekek érzéseit, valamint hozzájárul a műhelymunkát követő 
előadáson látható gyermekrajzokról való közös gondolkodáshoz és alkotó vitához. A 
feladathoz minden eszközt a helyszínen biztosítunk (rajzlap, színes ceruza, grafitceruza, 
radír). 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

A düh nyomában, avagy a harag formái, jelei és gyökere 
(maximális létszám: 20 fő) 
Pollák Éva 
Tanácsadó szakpszichológus, pár- és családterapeuta, Budapest 
Elérhetőség: evipoll@gmail.com 
 
 
A workshopon bemutatásra kerül Alba Marocoli olasz analitikus, klinikai pszichológus és 
pszichoterapeuta mesecsoport technikájának magyar adaptált verziója. 
A módszer során – melyet Magyarországon eddig elsősorban kisgyermekes szülők körében 
alkalmaztunk – a mesecsoport tagjai pszichológiai témákat dolgoznak fel egy-egy mese* 
meghallgatása által, melyet szabad beszélgetés követ, melyben bármely csoporttag bármely 
témát felvethet és belefonhat a közös gondolkodásba. A csoportokat a csoportvezető (pl. 
pszichológus) nyitja és zárja le, illetve ő az, aki a csoportnak az adott alkalomra szóló mesét 
felolvassa – ebben tehát eltér a csoport többi tagjától, annak vezetőjeként jelenik meg. A 
csoportvezető, azonban a mese felolvasását, meghallgatását követő diszkusszióban maga is 
aktívan részt vesz és abból maga is tanul.  
A mesecsoportok fő céljai a következőek (ld. Marcoli, 1996, 293.old.: Il bambino 
arrabbiato): 
• Általában a felnőttek, de legfőképpen önmagunk és a gyermekek lelki világának jobb 

megértése, az ön-, és mások ismeretének elmélyítése. Tehát egyfajta érzelmi fejlesztés. 
• Lehetőséget teremteni arra, hogy a bennünket körülvevő valóságot más(ok) 

nézőpont(já)ból is szemügyre vehessük; rugalmasabbá, jobban alkalmazkodóvá váljunk  
• A gyermekek és nehézségeik mélyebb megértése. 
• Lehetőséget teremteni arra, hogy gyermekkori (gyakran saját gyermekeinkre projektált, 

és az őket összezavaró) élményeinket újra birtokba vegyük, megértsük, megőrizzük, 
vagy elengedjük. 

• A felelősség kérdésének firtatása helyett a problémával kapcsolatos kérdésfeltevést, 
elmélkedést facilitálja. 

• Saját gyermekkori sérelmeink tudatos szintre emelése anélkül, hogy azokat rendbe 
akarnák hozni egy ’ideális, elvárásainknak mindenben megfelelő’ gyermeken keresztül. 

• Lehetőséget teremteni arra, hogy ha kis mértékben is, de változás történjen a 
gyermekekhez való hozzáállásunkban – az együtt növekedés és az együtt változás 
élményével gazdagítva minket. 

 
*A mesék (egyelőre csak) olasz nyelven érhetőek el. 
 
Szakirodalmi ajánló:  
Alba Marcoli, Il bambino arrabbiato (Kiadó: Oscar Mandadori, 1996) 
 
 



 
 
 
 

 

 

A mesébe / képbe helyezés módszerei egyéni és csoportos 
technikákkal 
(maximális létszám: 20 fő) 
Csábi Orsolya 
pszichológus, integratív hipnoterapeuta, meseterapeuta, Budapest 
Elérhetőség: csabi.orsolya@externet.hu 
 
 
Mi marad a meseterapeuta számára, ha nem tud igazán mesélni? Ismerős a kérdés? A 
műhely során olyan technikákkal ismerkedünk, amelyek segítenek belehelyezkedni a mesék 
világába, és azokba a pillanatokba, amelyek döntőek a gyógyulni vágyó számára. Ezek 
között főleg felnőttek számára szóló eszközök lesznek, de gyerekeknél való 
alkalmazhatóságukra is kitérünk. A repertoárban integratív pszichoterápiás módszereket 
igyekszem megmutatni, egyéni és csoportos helyzetekre vonatkozóan is. A résztvevőktől 
szeretnék kérni olyan eseteket majd, amelyekben nehézségük akadt a – (z) akár gyermek – 
pácienseikkel, hogy kellően elmélyülhessenek a meséjükben, annak fontos pillanataiban. 
Ezeket szerepjátékosan fogjuk feldolgozni. Emellett lehetőség lesz arra is, hogy az önként 
vállalkozók a saját meséjükbe való belehelyezkedést gyakorolják.  
 
 
A Szabad Kéz Műhely bemutatása 
(szabadon látogatható) 
Noszkó Nikoletta, pszichológus 
Simon Hilda, művészetterapeuta 
Budapest 
Elérhetőség: noszkoniki@gmail.com, simon.hilda@freemail.hu  
 

Előadásunkban bemutatjuk az általunk vezetett Műhelyt, amely képzőművészet-terápiás 
foglalkozás egészséges felnőttek számára. Kitérünk arra, hogyan alkalmazzuk a klasszikus 
módszereket a lelki egészészség megőrzésében (inkább prevenciós céllal) azáltal, hogy 
lehetőséget adnak a mindennapi életben felgyülemlő feszültségek, frusztrációk levezetésére, 
a problémák feldolgozására. Megmutatunk néhány képet, amelyek az elmúlt év során 
készültek, hogy bemutassuk, milyen jellegű lelki tartalmakat jelenítettek meg az alkotók, 
valamint az általunk érzékelt és a képek által is dokumentálható változásokat szeretnénk 
láttatni. Mindezt kiegészítjük az alkotók önreflexióival (éreznek-e változást magukban, mit 
ad nekik a heti egy alkalom, stb.) 
 



 
 
 
 

 

 

Gárembucka 
Bumberák Maja, Gregus László 
Budapest 
http://garembucka.hu/ 
 
 
A Kreatív Napokat mivel is nyithatnánk és zárhatnánk szebben, mint mesével? Ehhez hívtuk 
segítségül a Gárembucka mesemondóit. 
 
„A GÁREMBUCKA varázslat! 
Tudniillik, ha valaki gárembuckát vagy más néven kecsekebukát vet, azaz egy szép kereket 
bukfencezik, a világ is fenekestül felfordul körülötte. Csuda dolgok eshetnek meg ilyenkor: 
kakasból paripa válik, sündisznóból királyfi, rókából pedig királylány lesz egy szempillantás 
alatt. 
Így aztán egy valamire való mesemondó mindig készenlétben tart a köpenye legeslegbelső 
zsebében egy aprócska gárembuckát. Hiszen mivé lenne ez a világ csillogó szemű királyfiak 
és királylányok nélkül?” 
 
Gregus László: 
2011-ben végeztem a Hagyományok Háza mesemondó tanfolyamán, és itt döbbentem rá, 
hogy a mesemondás sokkal több annál, mint amit korábban gondoltam róla. A mese kapu 
egy másik világra. Kapu a fantáziánk felé, mely ezerszínű és varázslatos. Kapu önmagunk, a 
vágyaink és az álmaink felé. Kapu egy olyan világba, ahol bármi megtörténhet, és a mesék 
hősei mindent elkövetnek azért, hogy valóban megtörténjen, aminek meg kell történnie. 
Mesemondóként ezt a kaput szeretném szélesre tárni a mesehallgatók előtt. Elvarázsolni, 
kézen fogni és átvezetni őket abba a másik világba, amely mindenkiben létezik, és amely 
emberré tesz minket. 
 
Bumberák Maja: 
Kedves Meseszerető Társaim! Rövid bemutatkozásom a következő: mesekereső, 
mesemondó, éneklő, gitározó anyuka vagyok. A hagyományok házában tavaly elvégeztem a 
népmese tanfolyamot. A mesék lélektanáról Antalfai Mártánál, Boldizsár Ildikónál és 
Bajzáth Máriánál tanultam és tanulok. 
 


