ATTENTİONER UYGULAYICI EĞİTİMİ
BAŞVURU KOŞULLARI

Attentioner DEHB Uygulayıcılar için Beceri Kazandırma Programı eğitiminin temel basamağı
olan bu eğitim 2 eğitim günü, şeklinde düzenlenir. Eğitim teori ve teknik uygulama bölümlerini içerir.
Eğitimde yetkin uygulayıcı olmak temel eğitim + süpervizyon aşamalarının başarıyla tamamlanmasına
bağlıdır.
Eğitime Kimler Katılabilir?
Klinik ve Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmeti Veren Uzmanlar
Attentioner Programı; Üniversitelerin Psikoloji, , Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal
Hizmetler, ve Aile Terapisi bölümlerinden lisans mezunu olanlar, psikiyatri, çocuk ve ergen
psikiyatrisi ve nöroloji uzmanı hekimler ve/veya Klinik Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik,
Sosyal Hizmetler, ve Aile Terapisi dallarında Yüksek Lisansını tamamlamış olanların katılımı için
uygundur.
Süreç ve İşleyiş
Attentioner DEHB Uygulayıcılar için Beceri Kazandırma Programı eğitiminin temel basamağı 2
gün sürüyor. Temel eğitimde bireysel ve grup uygulamaları için 15 oturumluk beceri programını
içeren 57 egzersiz uygulamalı olarak sunulacaktır. Bu uygulamalar eğitmenin yönetimi ve
yönlendirmesiyle katılımcılar tarafından performans olarak sergilenecektir. Katılımcılara 2 günlük
eğitimin sonunda katılım belgesi verilecek. Eğitimden sonra, uygulayıcı sertifikası alabilmek için en az
5 seans süpervizyon çalışmasına katılmış olma ve 6 ay içinde grup veya bireysel 15 seansın uygulama
videolarını eğitimciye gönderme şartı uygulanacaktır. Programın süpervizyon aşamasında Çarşamba
günleri 16:00 – 21:00 saatleri arasında tercihe bağlı olarak bireysel veya grup süpervizyon desteği
sağlanacaktır. Süpervizyon desteği eğitim ücretine dahil olmayıp ayrıca ücretlendirilmektedir.
Bireysel süpervizyon ücretleri 1 seans (60 dk. 200 TL – Grup süpervizyonları 2 kişi 90 dk her bir
katılımcı için 150 tl olarak ücretlendirilmektedir.) Süpervizyon süreçlerini başarıyla tamamlayan
katılımcılar için TerapiAkademi Derneği onaylı “Attentioner DEHB Uygulayıcı Sertifikası”
hazırlanacaktır.
Önemli bilgi
Attentioner DEHB Uygulayıcılar için Beceri Kazandırma Programı bireysel uzmanlara uygulama
becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Kurum olarak Attentioner uygulama prosedürü için ayrıca
bilgi talebinde bulunabilirsiniz.
Attentioner DEHB Uygulayıcılar için Beceri Kazandırma Programına katılan bireyler eğitmen
olarak uygulayıcı eğitimi veremezler. TerapiAkademi derneği programa katılan herkese uygulayıcı
olma garantisi vermez. Uygulayıcı olma sürecindeki koşullara uygun bir şekilde program
gerekliliklerini yerine getiren katılımcılar uygulayıcı olabilir. Uygulayıcı olmak için eğitmen katkısı
kadar katılımcının uygulama sürecindeki rolü, aktif katılımı, uygulama motivasyonu vb… süreçler
etkilidir.
Başvuru Süreci

Tüm başvuranlar bireysel olarak değerlendirilir. Başvuru yapan aday katılımcının DEHB, Dikkat
odaklanma, akademik öğrenme süreçlerindeki girdi ve çıktılarla ilgili, nöropsikolojik, psikiyatrik ve
psikolojik temel teorik bilgiye sahip olması gerekir. Ayrıca danışanın kabul edilmesinden takip ve
sonlandırma süreçlerini kapsayan alanlarda aday katılımcıların psikoterapi becerilere sahip olmaları
gerekmektedir.
Başvuru formunu dolduran aday katılımcılara telefon aracılığıyla ayrıntılı bilgi için geri dönüş
yapılacaktır. Bu süre genellikle en fazla 24 saatlik bir süreyi kapsar. Başvuru listeleri Eğitmen
öncülüğünde eğitim değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra aday katılımcıya
onay bilgisi verilecektir. Eğitime katılımı uygun bulunan aday katılımcılar asgari 500 TL ön ödeme
yaparak kesin kayıt işlemlerini başarıyla tamamlamış olurlar.
Değişiklikler ve Bilgilendirme
TerapiAkademi derneği muaccil durumlarda eğitimle ilgili tarih ve yer değişikliği yapma hakkını
saklı tutar. Olası değişiklikler başvurusu kesinleşmiş katılımcılara en az 15 gün önceden SMS ve mail
yoluyla gönderilir. Katılımcı tüm iletişim süreçlerinin SMS ve e-posta yoluyla yapılacağını kabul eder.
Olabilecek değişiklik durumlarında katılımcının konaklama ve ulaşım giderleri konusunda
TerapiAkademi derneği sorumluluk kabul etmez.

