SOCIEDADE PORTUGUESA DE PSICODRAMA

PLANO DE FORMAÇÃO Director de Sociodrama
Normas de admissão à formação Director de Sociodrama
 Candidatos com formação superior de nível equivalente a bacharelato
Data de início
 Marcada pela data de entrada do formando num grupo de experiência pessoal
Total de Horas
 890H

1) EXPERIÊNCIA PESSOAL DE TERAPIA
Horas: 200 horas
(pelo menos 6 meses serão necessários para iniciar a formação teórica)
Data de início – marcada pela data de entrada do formando num grupo
Cronograma – semanalmente
O processo de formação para Director de Sociodrama inicia-se com a integração do formando
num grupo de EXPERIÊNCIA PESSOAL (6 meses são requeridos para passar à formação teóricoprática).
Na página da SPP poderão ser consultados os grupos disponíveis para o efeito aqui. Após o
tempo de experiência pessoal, e de acordo com o início dos cursos, o formando poderá
integrar um grupo de formação teórico-prático.

2) PROGRAMA DE FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA
Horas: 160 horas
Cronograma – um sábado por mês
Módulos (16):
- Teoria e Técnicas de Sociodrama - 20 horas; *
- Etologia e Sociodrama - 10 horas;
- Teoria da Comunicação e Sociodrama - 10 horas;
- Psicopatologia e Sociodrama - 20 horas; *
- Treino do Papel de Director / Ego- Auxiliar de Sociodrama - 10 horas;
- Sociodrama Institucional - 10 horas;
- Sociodrama Familiar e de Casal - 10 horas;
- Sociodrama e role-playing - 10 horas;
- Jogos Dramáticos - 10 horas;
- Técnicas Especiais e Máscaras - 10 horas;
- Sociodrama com Crianças - 10 horas;
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- Sociodrama na Educação - 10 horas;
- Sociometria - 10 horas
- Sociodrama e Investigação – 10horas
Propina: 100 euros por módulo | Total: 1600 euros

3) DIRECÇÃO PARTILHADA SUPERVISIONADA
Horas: 150 horas
Data de início – após a finalização da fase anterior
Cronograma – semanalmente
Propina: de acordo com o supervisor | valor médio por mês: 100€
O grupo de formandos reúne com um supervisor didacta e põe em prática o papel de director
com o grupo de formação.

4) SUPERVISÃO SOCIODRAMATICA
Horas: 150 horas
Data de início – não se aplica, dependendo das necessidades do formando
Cronograma – ajustado entre formandos e supervisor
Propina: de acordo com o supervisor | valor médio por mês: 100€

5) LIVRE
Compreende a participação em Congressos, Workshops e outras actividades de formação,
acreditados pela Comissão de Ensino
Horas: 70 horas

6) PRÁTICA COMO DIRECTOR (sob supervisão):
Horas: 160 horas (estimadas).
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