Tájékoztató a Magyar DSZIT Egyesület szintentartási rendszeréről
1. Jelentkezés a szintentartási rendszerbe
Szándékunk szerint hamarosan már az új fejlesztésű honlapon lehet majd regisztrálni a
szintentartásba, erre azonban sajnos még valamennyit várni kell. Addig a következő módon lehet
jelentkezni:










A szándék jelzése emailben a következő címre: info@dszit.hu
Az emailhez csatolni kell az úgynevezett DSZIT önéletrajzot, amely a következő
információkat tartalmazza:
- A szenzoros integrációs terápiás alaptanfolyam elvégzését igazoló dokumentumok
azonosító számai
- A tanfolyam befejezését követően milyen helyszínen, korcsoportban,
munkakörben, társuló problematikával kapcsolatosan stb. voltak tapasztalatai a
DSZIT-terápiát illetően?
- Jelenleg milyen helyszínen, korcsoportban, munkakörben, társuló problematikával
kapcsolatosan stb. vannak tapasztalatai a DSZIT-terápiát illetően?
- Mozgásterápiákkal kapcsolatos további ismeret- és tapasztalatszerzés
- A nyilvántartásban való megjelenéshez szükséges adatok (lásd a későbbiekben)
A szándékot jelző email beérkezésétől kezdve már jelentkezni lehet a szintentartási
képzésekre, az azokon szerzett szintentartási órák az első ciklusban beszámíthatók
Az email beérkezése után válasz-emailben küldjük el a szintentartási szerződést, amit
kinyomtatva, kitöltve, aláírva – két példányban – kell eljuttatni postán a Magyar DSZIT
Egyesület székhelyére: 1141 Budapest, Csernyus u. 58. III. 8.
A szerződés egyik példányát az oklevéllel együtt postán küldjük vissza. Az oklevélben
pszichológus, gyógypedagógus, konduktor, gyógytornász képzettségű végzett hallgatóink
DSZIT-terapeuta címet kapnak, tanár, tanító, fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő képzettségű
végzett hallgatóink pedig DSZIT-pedagógus címet.
A Magyar DSZIT Egyesület által minősített, vagyis oklevelet kapott szakemberek
nyilvántartása az egyesület www.dszit.hu című honlapján nyilvánosan hozzáférhető. A
honlapon való megjelenés tartalmi elemei a következők:
- Név (kötelező tartalom)
- Képzettség (pszichológus, gyógypedagógus stb.) (kötelező tartalom)
- Az oklevélen szereplő kompetencia: DSZIT-terapeuta / DSZIT-pedagógus (kötelező
tartalom)
- Elérhetőség (kötelező tartalom min. egy telefonszám vagy e-mail cím)
- Arckép (ajánlott tartalom)
- További – elsősorban munkahelyi – elérhetőségek (reklámozási lehetőségeket is
magában foglaló, az érdeklődő szülők tájékozódását segítő ajánlott tartalom).

2. A szintentartási ciklus teljesítése


A DSZIT-terapeuta / DSZIT-pedagógus cím megtartásának feltétele: 3 év alatt minimum 40
szintentartási óra elvégzése, amiből minimum 10 óra pszichológus által vezetett egyéni vagy
csoportos szupervízió












Képzések, szakmai programok esetén az órák (45 perces) tanórában értendők.
A ciklus kezdete: az oklevél megszerzésének napja; vége: az azt követő harmadik naptári év
dec. 31.
Aki nem tudja a ciklus végéig a 40 órát elvégezni, és az egyesület felé igazolni, az lekerül a
honlapon jelen levő nyilvántartásról, és amikor a későbbiekben ezt pótolja, akkor nyílik újra
lehetősége a szintentartásban való részvételre, a Tanulmányi és vizsgaszabályzatban
részletezett módon.
A ciklus követelményeinek teljesítését, és a nyilvántartásba való visszakerülést követően a
szakembernek egy új szintentartási ciklusa kezdődik, ekkor azonban csak az aktuális év plusz
két éve van teljesíteni a 40 órát.
Egy adott ciklusban szerzett pontok a következő ciklusra nem vihetők át.
Az elvégzett szintentartási képzésekről szóló igazolásokat a résztvevők félévenként (minden
év július 15-ig és január 15-ig) beszkennelt formában feltöltik az egyesület honlapjára, így a
honlapon saját maguk és az egyesület számára is követhető lesz, az adott cikluson belül
mennyi órát teljesítettek.
Aki az alaptanfolyam elvégzésekor még nem vett részt diagnosztika tanfolyami egységen
(vagy diagnosztikai esetmegbeszélőn), annak az első ciklusban azt el kell végeznie (ezzel meg
is szerzi a 30 órát), máskülönben nem teljesítette a ciklust!

Mivel teljesíthető a ciklus, és mi mennyi órát ér:
 Elméleti továbbképzések (korai, diagnosztikai, idegrendszeri, pszichológiai, egyéb): ahány
óra az adott továbbképzés.
 Sajátélményű csoport: ahány óra a sajátélményű csoport.
 Kiscsoportos tematikus konzultáció (pl. diagnosztika): ahány óra a konzultáció.
 Csoportos esetmegbeszélő, szupervízió (gyógypedagógus, pszichológus, konduktor,
gyógytornász, mentortanár vezetésével): ahány óra az esetmegbeszélő, szupervízió.
 Egyéni szupervízió (gyógypedagógus, pszichológus, konduktor, gyógytornász, mentortanár
vezetésével): ahány óra a szupervízió.
 Hospitálás (a DSZIT honlapon nyilvántartott DSZIT-terapeutánál, DSZIT-pedagógusnál):
ahány óra a hospitálás.
 Szakmai nap: szakmai naponként 6 óra. Ha valaki előadást vállal egy DSZIT szakmai napon,
annak előadásonként + 4 órát írunk jóvá.
 Konferencia:
A Magyar DSZIT Egyesület által szervezett konferencia: az adott konferencia egyedileg
meghatározott óraszáma. Ha valaki előadást vállal egy ilyen konferencián, annak
előadásonként 4 órát írunk jóvá.
Nem az egyesület által szervezett, de a DSZIT-hez kapcsolódó konferencia esetén a Tanulmányi
Bizottság határozza meg, hogy a program hány órát ér, a beküldött dokumentáció alapján. Egy
ilyen konferencián tartott, a DSZIT-hez kapcsolódó előadás is 4 órát jelent. Ha maga a
konferencia alapvetően nem ilyen témájú, de a vállalt előadás igen, az 4 óraként írható jóvá.
 Nem a Magyar DSZIT Egyesület, vagy DSZIT terapeuta, pedagógus által tartott,
egyedileg elbírált képzések (pl. pszichodinamikus, mozgásterápiás, IKT-s stb.): a
Tanulmányi Bizottság határozza meg, hogy a képzés hány órát ér, a beküldött/feltöltött
dokumentáció alapján.
 A DSZIThez kapcsolódó publikáció készítése, megjelentetése: A Tanulmányi Bizottság
határozza meg, hogy a publikáció hány órát ér, a beküldött/feltöltött dokumentáció alapján.

 Szakmai munka az MDSZITE munkacsoportjaiban, bizottságaiban: félévenként 2 óra
írható jóvá, a munkát az adott munkacsoport, bizottság vezetője igazolja.
 Önkéntes munka: A Tanulmányi Bizottság határozza meg, hogy az adott munka hány órát ér.

3. A szintentartásban való részvétel anyagi feltételei
A/ Ha az adott szintentartási programot a Magyar DSZIT Egyesület szervezi, és a résztvevő a részvétel
díját az egyesületnek fizeti, más költsége nincs, igazolt részvétel esetén a megfelelő számú óra lesz
neki jóváírva.
Ilyen például a DSZIT szakmai nap, egy elméleti továbbképzési nap, vagy egy akkreditált csoportos
képzés.
B/ Ha az adott szintentartási programot egy az egyesülethez tartozó képző, vagy egy külső szakember,
illetve szervezet bonyolítja le, és a résztvevő közvetlenül nekik fizeti be a részvétel díját, a
szintentartási órák jóváírásához plusz regisztrációs díjat kell a Magyar DSZIT Egyesületnek fizetni.
Ennek összege szintentartási óránként 200Ft (egyesületi tag esetén 100Ft). Ezt az óránkénti összeget
az igazolások feltöltésével párhuzamosan, félévenként (minden év július 15-ig és január 15-ig) –
utólag – egy összegben kell befizetni az egyesület számlájára.
Számlaszám: Magyar DSZIT Egyesület, K&H Bank, 10401048-50526766-53821000

