Analityczno-egzystencjalna superwizja grupowa:
Marek Gajowy - Witold Simon
Projekt: narodziny-życie-śmierć
TEMATYKA
Narodziny...życie...śmierć... to zjawiska nie tylko biologicznej natury, ale też wewnątrzpsychicznej
i interpersonalnej. Mogą budzić zarówno w nas jak i w naszych klientach/pacjentach ekscytację i
udrękę, wolność i odpowiedzialność, radość i grozę. Poszukiwanie sensu własnego życia w tak dynamicznym, by nie rzec chaotycznym i wielowymiarowym świecie jest więc żmudnym procesem
pełnym kryzysów i decyzji, porażek i zwycięstw, wątpliwości i klarowności.
Każda relacja psychoterapeutyczna jak i superwizyjna żyje swoim życiem, począwszy od niepowtarzalnego początku do nieuchronnego końca.
MODEL PRACY
Narodziny-życie-śmierć - będziemy temu trójaspektowemu fenomenowi przyglądać się na trzech
sesjach. Każda sesja będzie dedykowana kolejnemu zagadnieniu rozumianemu jako element składowy większej całości (na pierwszej sesji będą to narodziny).
CYKL SUPERWIZJI GRUPOWYCH:
3 sesje piątkowe, w terminach: 19.10.2018, 7.12.2018, 18.01.2019
UCZESTNIKAMI MOGĄ BYĆ OSOBY, KTÓRE
 pracują jako terapeuci (certyfikowani lub w trakcie szkolenia)
 mają doświadczenie kliniczne i gotowość superwizowania swojej pracy
 chcą się rozwijać poprzez aktywne słuchanie i uczestnictwo
KWALIFIKACJA (bezpłatna)
1. Jeśli nasza propozycja wzbudziła Twoje zainteresowanie, to po prostu skontaktuj się z nami
mailowo.
2. Wtedy prześlemy Ci kwestionariusz - wypełnij go i wyślij z powrotem.
3. Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby nawiązać do Twoich odpowiedzi z kwestionariusza.
LITERATURA
Każdy uczestnik po zakwalifikowaniu otrzyma namiary na zwięzłą literaturę przed daną sesją
(osobno z perspektywy analitycznej i egzystencjalnej).
Spis literatury może ulec modyfikacji z racji na ciągłe poszukiwania superwizorów oraz inspiracje
ze strony superwizantów.
FORMA PRACY
Proponowana literatura i omówienie jej na początku sesji w naszym zamierzeniu może się stać inspiracją do poszerzonego i multikontekstualnego rozumienia przypadków, które będą superwizowane w ciągu danej sesji. Dlatego dobrze, aby prezentowane przypadki odnosiły się do tematu danej
sesji.

SPOSÓB PREZENTOWANIA MATERIAŁU KLINICZNEGO
Jesteśmy otwarci na różne formy prezentacji przypadku. Oczekujemy, aby jego format zawierał:
zwięzłą historię pacjenta, opis tego co dotychczas wydarzyło się w terapii (kontrakt, ilość sesji, poruszana tematyka, dynamika relacji, itp), materiał z jednej wybranej sesji (np. w postaci zapisu sesji), wskazanie dlaczego i po co przedstawiam tego pacjenta/klienta.
Materiał może dotyczyć terapii indywidualnej, pary, grupy lub rodziny.
Na prezentację materiału przeznaczamy do 30 minut - po czym planujemy 60 min grupowej pracy
superwizyjnej w kręgu (łącznie półtorej godziny na przypadek).
Każdy uczestnik na przestrzeni 3 zjazdów będzie miał możliwość prezentacji co najmniej jednego przypadku.
PROWADZĄCY
Marek Gajowy, dr n.med., certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i
New Experience for Survivors of Trauma (NEST) pracujący w stylu analitycznym, od 2008 r. prowadzi superwizję indywidualną, grupową i zespołów. Certyfikowany psychoterapeuta integratywny, kandydat w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym, psycholog kliniczny. Szkoli psychoterapeutów, współtwórca pierwszego w Polsce 4-letniego szkolenia dla psychoterapeutów tańcem i
ruchem w ramach Instytutu DMT, badacz psychoterapii. Współtwórca i współgospodarz ośrodka
GabineTY Psychoterapii i Diagnozy.
Więcej: gabine-ty.pl
Witold Simon, dr n. med., psychoterapeuta integratywny, akcentujący perspektywę egzystencjalnohumanistyczną. Certyfikowany superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego (SNP PTP) oraz New Experience for Survivors of Trauma (NEST), prowadzi superwizje indywidualne, grupowe, zespołów oraz ośrodków terapeutycznych. Trener - szkoli terapeutów i superwizorów. Kierownik naukowy kursu psychoterapii na certyfikat SNP PTP. Badacz
psychoterapii, psychiatra. Współtwórca i współgospodarz Ośrodka Psychoterapii Konsonans,
Więcej: konsonans.eu
STYL SUPERWIZJI
W ramach 25-letniej współpracy w zakresie psychoterapii wypracowaliśmy autorski styl pracy:
 Zestawiamy rozumienie egzystencjalne i analityczne, robiąc miejsce na inne kierunki
 Tworzymy polifonię - nasze głosy łączymy z głosami superwizantów - zestawiamy odmienne style rozumienia procesu terapeutycznego wierząc, że różnorodność może być twórcza,
podobnie jak wielogłos w muzyce
 Widzimy wartość w ciągłym poszukiwaniu oraz unikaniu definitywnych doprecyzowań
 Poszerzamy rozumienie poprzez polemikę oraz tolerowanie napięcia wynikającego z różnic
w myśleniu i czuciu. Uznajemy, że proces terapeutyczny jak i superwizyjny jest pełen konfliktów i napięć intra- i interpersonalnych - zwykle potrzebujemy je najpierw poczuć i skontenerować, zanim je zrozumiemy.
 Pracujemy w kręgu respektując różny stopień gotowości superwizantów do włączania się
 Dzięki omawianiu procesów psychoterapeutycznych w trzech odsłonach dajemy możliwość
zarówno analizy jak i syntezy pracy z pacjentem

WIELKOŚĆ GRUPY
Grupa zamknięta, maksymalnie 12 osób.
RAMY CZASOWE
9.00-19.30 z godzinną przerwą obiadową

9.00-10.00 przedstawienie się
 10.00-11.00 nawiązanie do literatury
 11.00-11.15 przerwa
 11.15-12.45 przypadek pierwszy
 12.45-13.00 przerwa
 13.00-14.30 przypadek drugi
 14.30-15.30 obiad
 15.30-17.00 przypadek trzeci
 17.00-17.15 przerwa
 17.15-18.45 przypadek czwarty
 18.45-19.30 podsumowanie
MIEJSCE
Warszawa - szczegółowe informacje podamy osobom zakwalifikowanym.
KOSZT
Cena za udział w projekcie (trzy sesje) - 1450 zł.
Nie ma możliwości uczestniczenia w jednej lub dwóch sesjach.
Potwierdzeniem uczestnictwa jest przejście kwalifikacji oraz wpłata zaliczki 400 zł w terminie do
dwóch tygodni od rozmowy kwalifikacyjnej.
Reszta kwoty płatna w całości najpóźniej w dniu pierwszej sesji.
ZAŚWIADCZENIA / FAKTURY / DELEGACJE
Wystawiamy niezbędne dokumenty.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66
Kodeksu Cywilnego.
W RAZIE PYTAŃ, WĄTPLIWOŚCI lub KOMENTARZY
prosimy o kontakt.
Marek Gajowy (mgajowy@gabine-ty.pl)
Witold Simon (witold.simon@wp.pl)

