
Teraspēles 1.līmeņa (Ievads Teraspēlē un MIM) apmācības beidzēji var pieteikties 
Teraspēles praktikumā, lai kļūtu par sertificētu Teraspēles terapeitu. 

Iespējas supervizēties: 

• Ielādēt savus terapijas video Teraspēles Institūta We Transfer lapā un saņemt 
supervīziju tiešsaistē. 

• Iesūtīt savu DVD Teraspēles institūtam, lai saņemtu vai nu rakstisku, vai telefonisku 
atgriezenisko saiti. 

• Piedalīties supervīzijas grupā tiešsaistē internetā. 
• Norunāt supervīziju klātienē. 
• Sadarboties ar neatkarīgu sertificētu Teraspēles supervizoru. !

Sertifikācijas līmeņi: 
Teraspēles 1.līmeņa praktiķis   8 supervizētas sesijas 
Teraspēles 2.līmeņa praktiķis  20 supervizētas sesijas 
Sertificēts Teraspēles terapeits  37 supervizētas sesijas !
Praktikuma kopsavilkums 
Supervizēto sesiju kopskaits   37 
Nesupervizēto sesiju kopskaits   163 
Teraspēles gadījumu kopskaits   vismaz 10 !
Izglītības prasības: 
Maģistra vai augstāks grāds mentālās veselības jomā, kas specializēts darbam ar bērniem 
vai ģimeni. 
Licenze, kas atļauj tev strādāt patstāvīgi.  
Citās valstīs, kuras neseko tādam izglītības un licenzēšanas modelim, kāds ir ASV, 
pretendentiem tiks lūgts demonstrēt izglītību, kas ekvivalenta augstākminētajai: viņiem ir 
jāstrādā patstāvīgi un jāuzņemas atbildību par savu klientu labklājību, sakaņā ar viņu valsts 
likumdošanu. 
Tie, kuriem ir cita veida specializācija vai kvalifikācija darbā ar bērniem, var iegūt Palīga vai 
Specializācijas sertifikātu. !
Protokola kopsavilkums 

!
Vairāk informācijas skat. www.theraplay.org

1.solis Iziet pirmā līmeņa apmācību

2. solis Reģistrēties praktikumam Iesūtīt reģistrācijas maksu (šobrīd 
100$), licenzes kopiju, CV, prakses 
apdrošināšanas līgumu, supervizora 
atļauju andrea@theraplay.org 
Gadījuma materiāli (MIM un pirmā 
sesija ar ģimeni) tiek iesūtīti 
Teraspēles institūtam vai tavam 
neatkarīgajam supervizoram, ja tu 
izvēlies šāda veida sadarbību.

3.solis Izpildīt 1.līmeņa praktiķa prasības Kopsummā tiek veiktas 8 supervizētas 
sesijas un 32 nesupervizētas sesijas.

4. solis Izpildīt 2.līmeņa praktiķa prasības Papildus tiek veiktas 12 supervizētas 
un 48 nesupervizētas sesijas. Pēdējā 
no iesniegtajām sesijām tiek uzskatīta 
par tavu starppārbaudījumu un tiek 
nosūtīta Teraspēles institūtam.

5. solis Iziet otrā līmeņa apmācību

6. solis Pilnībā sertificēta Papildus 17 supervizētas un 83 
nesupervizētas sesijas. Pēdējā 
iesniegtā sesija tiek uzskatīta par Tavu 
"gala pārbaudījumu" un tiek nosūtīta 
Teraspēles institūtam.

http://www.theraplay.org

