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Superwizja w podejściu integratywnym

Superwizja integratywna jest ofertą po raz pierwszy dostępną w Instytucie dla 
psychoterapeutów niebędących uczestnikami tutejszego Studium Psychoterapii.
        W rozwoju zawodowym psychoterapeutów superwizja pełni wiele funkcji. Pozwala 
skonceptualizować przypadek, pomaga wyjść z impasu z danym pacjentem, jest kontekstem 
w którym psychoterapeuta może dokładnie badać osobiste tło swoich trudności i dowiedzieć 
się czego potrzebuje by ulepszyć swój warsztat. Pozwala też psychoterapeucie na ocenę 
swoich kompetencji zawodowych. 
        Superwizja jest  warunkiem sięgania po uprawnienia zawodowe, a w wielu 
profesjonalnych stowarzyszeniach psychoterapeutycznych jest warunkiem odnawiania 
certyfikatu. 
        Specyfiką superwizji grupowej jest większa możliwość uczenia się, związana 
ze zjawiskami procesu równoległego, większym zakresem informacji zwrotnych i oparciem 
jakie daje stała grupa.
        Proponowana forma superwizji może być szczególnie atrakcyjna dla psychoterapeutów 
kształcących się „mozaikowo”, poza czteroletnimi szkołami psychoterapii, a którzy chcą 
spełnić wymogi mogącej wejść w życie ustawy regulującej psychoterapię lub starać się 
o certyfikat psychoterapeuty w Polskiej Federacji Psychoterapii.

PROWADZENIE ZAJĘĆ: lek. med. Dagmara Kuczyńska-Ginko, superwizor 
certyfikowany.

TERMINY ZJAZDÓW: 

Zapraszamy psychoterapeutów i osoby szkolące się w psychoterapii na cykl szkoleniowy pt.

FORMA ZAJĘĆ:  Comiesięczne zjazdy, w godz. 9 -17.00.

KOGO ZAPRASZAMY:  Psychoterapeutów prowadzących psychoterapię na różnym 
poziomie doświadczenia zawodowego i wyszkolenia, którzy chcą aktywnie podnosić swoje 
kompetencje zawodowe i zainteresowanych integrowaniem różnych kierunków psychoterapii 
w swojej praktyce. Od uczestników oczekuje się otwartości w przedstawianiu swojej pracy 
z pacjentami i przyjmowaniu informacji zwrotnych.

5 stycznia   ♦   2 lutego      2 marca      20 kwietnia      1 czerwca
15 czerwca   ♦   7 września   ♦   5 października   ♦   9 listopada   ♦   14 grudnia

(soboty)

♦ ♦ ♦

...”Superwizja jest dla każdego psychoterapeuty, zarazem obowiązkiem i zaszczytem”...
                                                                                           Jan Malewski, psychoanalityk     



INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
TEL. (012) 420-06-40, 420-06-03, 698-905-204

instytutpsychoterapii@gmail.com, www.pocieszka.pl

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej
(z dopiskiem: „Superwizja")

WPŁATY NA KONTO:

ING Bank Śląski
68 1050 1445 1000 0023 1942 2081

•  • Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie Polskiego 
Instytutu Psychoterapii Integratywnej, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych • Nauczyciele mogą otrzymać 
zaświadczenie NODN „Pocieszka” ukończenia kursu doskonalenia zawodowego • Osoby zakwalifikowane otrzymają pisemne 
potwierdzenie, informacje organizacyjne oraz informacje na temat noclegów w Krakowie • W przypadku rezygnacji do 2 
tygodni przed rozpoczęciem zajęć zwracamy wpłaconą kwotę, pomniejszoną o zadatek i porto •

W roku 2010 NFZ potwierdził respektowanie Certyfikatów PTPI

lek. med. DAGMARA KUCZYŃSKA-GINKO – lekarz, psychoterapeuta certyfikowany przez Polskie 
Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i European Association for Psychotherapy (EAP). Superwizor 
Certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Polską Federację Psychoterapii. 
Absolwent Studium Psychoterapii Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej. Twórca autorskich 
programów szkoleniowych. Prowadzi superwizję na Studium Psychoterapii Integratywnej. 
Poetka i artysta-grafik. Prowadzi prywatną praktykę.

JAK SIĘ ZAPISAĆ:

1.      Przez stronę www:

         360 zł na konto Instytutu.
○       
         na www.pocieszka.pl.
○       Potwierdzenie, że zostałeś zapisany
         i inne potrzebne informacje prześlemy
         na podany adres e-mail.

2.      Telefonicznie:

○       Wpłać zadatek i zadzwoń do Instytutu.
○       Podając swoje dane kontaktowe
        i wykształcenie oraz wybrane szkolenie.

○       Wpłać zadatek w wysokości

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

  KOSZT I FORMA PŁACENIA:

● płatne w ratach, łącznie: 1800 zł

  ○       360 zł - zadatek do 5.12.2012
  ○       480 zł - do 2.02.2013
  ○       480 zł - do 20.04.2013
  ○       480 zł - do 7.09.2013
                          (można na zajęciach)

 

   Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc
   decyduje kolejność wpłat.


