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BRIEF AAN DEELNEMERS SE OUERS

Geagte Mnr en Mev…………………………

Greta Bekker is tans besig met haar doktorale studie in spelterapie. Die doel van die studie is om 'n Gestalt
spelterapieprogram vir emosioneel beseerde pre- adolessente te ontwikkel Die spelterapeut wat u nader is gekeur om die
program met u kind te voltooi onder my supervisie en opleiding.

Die doel van die studie is soos volg:
o Om 'n Gestalt spelterapieprogram te ontwikkel vir terapie aan die emosioneel beseerde kind van ses  tot dertien

jaar.
o Die bewuswording van sy eie emosionele reaksie op die invloed van sy omgewing te ontwikkel.

o Geleentheid om sy emosionele bewuswording van die emosionele besering en sy belewenis daarvan te verwerk
en te leer hanteer.

o Die kind geleentheid te bied om die emosionele reaksie wat lei tot onaanvaarbare gedrag te hanteer en self
verantwoordelikheid vir sy optrede te aanvaar.

o Hierdeur word die kind se selfbeeld versterk en hy is weer instaat om as unieke persoon te funksioneer.

In die terapie word op die volgende aspekte gefokus:
o Verhoging van sy sensoriese bewuswording, om hierdeur kontak met homself te maak.
o Emosionele bewuswording van sy eie emosies en tot watter gedrag dit aanleiding gee.

o Bewuswording van wat die emosies en die gedrag veroorsaak het en die verwerking van die gebeure daarvan.
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o Die keuse van aanvaarbare gedrag om aan sy eie emosies uiting te gee en hoe om
o die oorsaak daarvan te hanteer. .
o Selfaktualisering van die kind te verhoog, deurdat daar integrasie plaasvind tussen sy emosie gedrag en die

hantering van die emosioneel beseerde omgewing.
o Die verantwoordelikheidneming vir sy eie gedrag.
o Selfvertroeteling vir hom aan te leer is noodsaaklik om sy balans te herstel en sy eie selfbeeld te bou, deur die

boodskappe van homself te glo en hom self te vertroetel.

Praktiese reëling

o Die terapie duur vir agt sessies. Die sessie sal deur die spelterapeut gereël word.
o Die kind moet alle vooraf gereelde afsprake met die spelterapeut nakom.

o Die afspraak moet 24 uur vooraf gekanselleer word as die kind dit nie kan nakom nie.
o Die kind moet nie tydens die program onttrek nie.

Toestemming

Hiermee gee ek..................................................................ouer/ pleegouer/ aanneemouer/ grootouer
van.............................................toestemming dat my kind aan die Gestalt spelterapieprogram vir die emosioneel
beseerde pre- adolessent mag deelneem. Ek onderneem om alles in my vermoë te doen om aan al die praktiese reëlings
te voldoen en aan my kind die geleentheid te gee om die bogenoemde program te deurloop.

Geteken : __________________________
Datum:     __________________________
Plek:        __________________________


