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Curriculum výcviku je vytvořeno podle kritérií Evropské asociace pro supervizi a koučink (EASC).

I. Vstupní kriteria a vstupní proces:

A/ Vstupní kriteria

Kandidáti výcviku ČMISK v supervizi musí mít:
•

Ukončené VŠ vzdělání v humanitním směru či medicíně.

•

Nejméně 13 let praxe v pomáhajících profesích.

•

Zkušenosti s vedením vzdělávacích programů na poli pomáhajících profesí (min. 200 hodin)
nebo zkušenosti s vedením týmu (min. 3 roky).

•

Zkušenosti s vlastní supervizí (práce pod supervizí) minimálně 120 hodin

•

Dokončený psychoterapeutický výcvik (sebezkušenostní) min. 500 hodin

•

Věk minimálně 35 let

B/ Vstupní proces .
•

Posouzení splnění vstupních kritérií na podkladě zaslané přihlášky a strukturovaného
životopisu

•

Konečné rozhodnutí, zda bude kandidát přijat do výcviku v supervizi rozhodnou trenéři
vedoucí výcvik a pověřený zástupce ČMISK po rozhovoru s kandidátem
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II. Výcvik:

Výcvik trvá minimálně 2 roky s minimem 452 hodin. Výcvik je veden ve skupině, která má kolem
20 kandidátů v supervizi a je vedena 2-3 trenéry.

Trénink je rozdělen do následujících částí:

A/ Přímá výuka
120 h přímého výcviku (face-to-face), který je složen ze 6 setkání pro celou skupinu v průběhu 2
let. Každé setkání: 20 h ve třech dnech.
Každé výcvikové setkání je zaměřeno na teorii, praxi, modelové situace, cvičení v malých
skupinách, diskuze ve větších skupinách.
(Jedno setkání -7.- je řazeno na konec výcviku jako tzv. “solidární” pro doplnění požadovaného počtu hodin v případě
nepřítomnosti na 6 povinných setkáních).

Hlavní cíle výcviku:

Úvod do supervize
Teorie supervize
Kontrakt, proces kontraktování, rekontraktování v supervizi
Motivy a motivace pro supervizory a supervidované
Modely a sítě pro supervizi
Etika v supervizi
Etické problémy a dilemata v supervizi
Rozdíly mezi supervizí a psychoterapií
Kreativní intervence
Kreativní modality (stínová supervize, použití symbolů, týmová práce atd.)
Různé přístupy v supervizi
Týmová supervize
Supervizní praxe v organizacích
Osobní rozvoj a supervize
Signifikance vztahů
Sedmiúrovňový model v supervizi
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B/ Peer skupiny
72 h supervize v peer skupinách. Účastníci výcviku se scházejí v průběhu výcviku v malých
skupinách (obvykle 3-8 lidí v každé) v čase mezi jednotlivými výcvikovými setkáními a procvičují
supervizní modely, které byly při setkáních demonstrovány.
Očekává se, že účastníci budou trénováni ve všech přístupech k supervizi a vyberou si ten, který jim
bude nejvíce vyhovovat. Reflektují jejich individuální proces učení, procvičování a růstu v
supervizi.

C/ Supervize supervize

60 h celkem
Každý kandidát provede suprevizi v minimu 45h (supervize bude vedena se 3 různými subjekty,
každý minimálně 15 h).
15 h supervize supervize supervizorem z ČMISK, ČIS či EASC - každý kandidát má 3 různé
supervisory prováděných supervizí – s každým 5 h

D/ Osobní rozvoj / pasivní část/

Minimum 100 h. Tato část výcviku reprezentuje jiné supervizní aktivity jako je účast na
workshopech, seminářích, Bálintovských skupinách atd. ČMISK musí konfirmovat relevantnost
těchto aktivit k výcviku.

E/ Osobní rozvoj spojený se supervizí / aktivní část/

Minimum 100 h.
• Psaní a publikování článků
• Prezentace na konferencích
• Prezentace supervize v médiích
• Výzkum
• Případové studie
• Organizování seminářů, workshopů, konferencí
• Vedení seminářů, workshopů, konferencí
• Učení supervizi
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III. Ukončení výcviku – závěrečná zkouška v supervizi:

A/ Kriteria pro zkoušku:
•

Splnění 452 výcvikových hodin.

•

Log Book peer skupin

•

Essay (viz níže) – písemná prezentace kazuistiky supervize prováděné kandidátem
o rozsahu 25-30 stran – popis klíčového problému v aplikování procesu a modelů, ukázka
filozofie supervize a etické praxe včetně užití supervize supervize

• Videonahrávka /audionahrávka/ se záznamem supervize prováděné kandidátem (není
povinné)

B/ Zkouška:

1. Písemně zpracovaná kazuistika – 25-30 normostran (písmo – Times New Roman,
velikost 12, řádkování 1, 5).
Kazuistika obsahuje proces kontraktování, dodržení kontraktu nebo rekontraktování, proces
supervize, klíčová témata, etické otázky, transparentnost, reflexe atd.
Zkoušející obdrží písemnou kazuistiku v dostatečném časovém předstihu, aby ji mohli
přečíst, prostudovat a ohodnotit.

2. Ústní prezentace před tříčlennou komisí
Zkoušený prezentuje popsaný případ ( cca 10 min), následuje diskuze s examinátorem, aby
byly demonstrovány znalosti a kompetence zkoušeného.

3. 5 -10 min video-záznam nebo audio-záznam supervize zkoušeného (není povinné)

Nástroje hodnocení kompetencí kandidáta
• Porozumění klíčovým problémům supervize
• Porozumění funkci supervize
4

• Porozumění tvorbě bezpečného prostředí supervize
• Konceptualizace supervizního procesu
• Demonstrace kontraktování
• Demonstrace porozumění nejméně dvěma teoriím integrované supervize
• Demonstrace užití nejméně dvou modelů supervize
• Demonstrace kompetence bezpečného supervizního vztahu a respektu
• Demonstrace kompetencí v sebehodnocení a sebepozorování
• Demonstrace schopností zhodnocení osobních bloků v supervizi
• Demonstrace porozumění organizační struktuře a systémům existujícím a přicházejícím v
supervizi
• Porozumění etickým principům supervize
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