Den lösningsfokuserade kristna
terapin grundar sig på den kristna
människosynen och på lösningsfokuserad terapi vad gäller principer
och metoder. Den är klientcentrerad, växelverkande, inriktad på
framtiden och resursskapande.
Utgångspunkten är att skapa en
positiv framtidssyn i klientens liv
och sociala relationer, som skapad
av Gud, som en värdefull och unik
individ och som en del av ett sammanhang.

Frågor besvaras av:

”Utbildningen gav mig en nystart
såväl i mitt eget liv som i mitt terapiarbete. Min inställning till medmänniskan förändrades och jag började
förstå bättre vad terapi handlar om.”
Timo, LKT-terapeut

Evangeliska folkhögskolan
(Efo) i Vasa:
kurssekreterare
Carolina Djupsjöbacka
tel. 010 327 1612
kurssekreterare@efo.fi

”Utbildningen gav mig ett nytt sätt
att betrakta livet på: svårigheter,
smärtor och lidanden kan bli kompostmull i det egna livets trädgård.
Allt har sin tid - tid att vila i skuggan,
men också tid att växa mot det verkliga ljuset och slå ut i blom!”
Marika, teolog

Kti:s kurskansli:
Studiesekreterare
Laura Hartikainen
opintosihteeri@kristillinenterapiainstituutti.fi
tel. 040 024 5368
projektsekreterare
Sonja Kuula
projektisihteeri@kristillinenterapiainstituutti.fi,
tel. 040 153 1250

LÖSNINGSFOKUSERAD KRISTEN TERAPEUT
-utbildning 80 sp

Ny kurs startar!
28. - 29.1.2022
Evangeliska folkhögskolan i
Svenskfinland i Vasa

Syftet med utbildningen
Syftet med utbildningen är att
ge den studerande kunskap
och färdigheter i terapiarbete
samt kristet helandearbete och
ge färdigheter att verka som
lösningsfokuserad terapeut
eller själavårdsterapeut. Skolningen inriktas också på att ge
tillräckliga färdigheter för vidareutbildning inom psykoterapi.
Målgrupper
• personer inom olika branscher intresserade av lösningsfokuserade arbetsmetoder,
t.ex. social- och hälsovårdsbranschen eller inom utbildning och fostran
• arbetstagare och lekmän
inom församlingar eller andliga
samfund
• personer som behöver
kompletteringsutbildning i
själavårdsterapi
• personer som behöver förberedande studier före inledandet av psykoterapeututbildning
Utbildningens omfattning
och längd
Utbildningen är tvåårig och
omfattar 80 sp. Utbildning
en är uppbyggd som flerformsundervisning med 400 h

närundervisning, 160 h klientarbetspraktik, 50 h egen terapi/arbetshandledning/utbildningskonsultation enligt den studerandes
eget val. Resten av undervisning
en består av litteraturuppgifter,
smågruppsarbeten, andra mellan
uppgifter och slutarbete.
Under närstudieträffarna ingår
som ett element lösningsfokuserad utbildningsterapi (sammanlagt 40 h).
Förverkligandet av utbildningen
Närundervisningen sker i allmänhet en gång per månad på fredagar och lördagar. Undervisningen
börjar kl. 13.00 (8 x 45 min lektioner) och fortsätter följande dag (8
x 45 min). Vardera sommaren hålls
en sommarkurs som omfattar fem
arbetsdagar (sammanlagt 40 h).

Fritt formulerade ansökningar, samt CV, skickas
elektroniskt till:
opintosihteeri@kristillinenterapiainstituutti.fi
eller
kurssekreterare@efo.fi

Undervisningsspråk
Utbildningen sker till största
delen på två språk (finska och
svenska). Finska är huvudspråket,
men det centrala föreläsningsmaterialet översätts till svenska.
Smågruppsverksamheten samt
klientarbetet sker på den studerandes eget modersmål.
Allkristen referensram
Utbildningen är allkristen och
grundar sig på klassisk kristendom. Under utbildningen har
varje enskild studerande rätt till
sitt eget kristna samfunds läromässiga eller andliga betoning.
Priset på utbildningen
Priset på utbildningen gällande
undervisningen är 4.800 € (inkl.
24% moms). Den månatliga
raten är 185 euro. Därtill kommer
kostnader för mat och ev. logi.
Mellan närstudieträffarna går de
studerande på egen bekostnad
i terapi/arbetshandledning/
utbildningskonsultation enligt
sina egna behov. Terapin kan
vara kostnadsbelagd psykoterapi, arbetshandledning eller
själavårdsterapi. Den kan också
vara professionell utbildningskonsultation given av en behörig
person.

Centrala ämnesområden
• Grunderna i terapiarbetet
• Terapiarbete i ett postkristet
samhälle
• Lösningsfokuserat terapiarbete
och metoder i olika branscher
• Dialogiskhet i klientarbetet
• Den kristna värdegrunden i
terapiarbetet
• Själavårdsterapi
• Psykoterapeutiska färdigheter
• Den mentala hälsan och dess
problempunkter
• Sexualitet, äktenskap och familj
• Livscykel- och släktträdsarbete
• Beroenden
• Bemötande av människor med
olika kulturell bakgrund
• Slutarbetesseminarium

Kristillinen
Terapiainstituutti
www.kristillinenterapia.fi

