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PROGRAM SZKOLENIA SEMINARYJNEGO 

do certyfikatu superwizora PTP 

O myśleniu systemowym w procesie superwizji. 

 

1. Podejście teoretyczne: ujęcie systemowe 

2. Cele:    

przygotowanie aplikantów superwizorów do uwzględniania perspektywy systemowej                    

w prowadzonych przez nich superwizjach psychoterapii indywidualnej, terapii rodzin i par 

3. Tematy szkolenia: 

     a) znaczenie kontekstu zgłoszenia się terapeuty na superwizję 

     b) dostrzeganie wielowymiarowości w procesie superwizyjnym i psychoterapeutycznym 

     c) znaczenie etapu  cyklu życia rodzinnego superwizora i psychoterapeuty 

     d) uwzględnianie wzorców transgeneracyjnych w procesie superwizyjnym 

     e) znaczenie perspektywy systemowej w superwizji indywidualnej 

4.  Sposób przeprowadzenia  szkolenia:   

     a) kurs będzie odbywał się w Warszawskim Ośrodku Psychoterapii i Psychiatrii 

     b) szkolenie będzie realizowane ciągu  trzech  zjazdów weekendowych. Każdy zjazd  

         podzielony zostanie na trzy części: pierwszą seminaryjną (4 godz. I dzień), kolejne  

         dwie  ćwiczeniowe(4 godz.  i 7 godz. II dzień ). 

 

Części ćwiczeniowe będą miały formę wzajemnej superwizji psychoterapii prowadzonych 

przez uczestników szkolenia oraz superwizji prowadzonych w ich praktyce superwizji  

psychoterapii. Każdy szkolący będzie występował zarówno w  roli obserwatora, w roli 

uczestnika  zespołu  terapeutycznego w sytuacji modelowanej superwizji na żywo, jak i roli 

superwizora prezentowanych przez każdego aplikanta przykładów z własnej praktyki 

klinicznej. 
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5.  Oczekiwania wobec uczestników:  

     a) otwarta aplikacja superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 

     b) znajomość paradygmatu systemowego (np.  co najmniej 100 godzinny moduł   

         systemowy w całościowym szkoleniu, wnikliwa lektura bazowej literatury systemowej),  

     c) przygotowanie materiału do superwizji  z prowadzonej przez siebie psychoterapii  

         indywidualnej lub terapii rodzin lub terapii par 

     d) materiał do superwizji  z rozpoczętej przed szkoleniem superwizji we własnej praktyce. 

6.  Ilość godzin: 45 godz.  

7.  Osoby prowadzące: 

      Prof. dr n. med. Irena Namysłowska – kierownik, prowadząca 

      Profesor psychiatrii, certyfikowana psychoterapeutka i superwizor Polskiego   

      Towarzystwa psychiatrycznego 

      Mgr. Jadwiga Śliwczyńska – prowadząca 

      Psycholog, specjalista psychologii klinicznej, certyfikowana psychoterapeutka  

      i superwizor Polskiego Towarzystwa  Psychiatrycznego 

8.  Ilość osób w grupie: 6-12 

9.  Koszt dla 1 osoby przy grupie 12-osobowej wynosi 1500 zł 

 


