SPREMEMBE SHEME OD 2009 DO 2020, ki so bile potrjene na občnih zborih oz. skupščinah:
2009

2011

PI

8 dni / 72 ur:
•24 ur predavanj
•16 ur predstavitev primerov
•32 ur delavnic

PII

12 srečanj /310 ur:
•120 ur teoretičnega in praktičnega
usposabljanja v dvanajstih srečanjih
•100 ur samostojnega študija
•100 ur praktičnega dela s pacienti
500 ur::
•200 ur supervizije v skupini
predstavljenih terapevtskih primerov
•100 ur teoretičnega in/ali
raziskovalnega dela
•200 ur klinične prakse oz. dela s
pacienti

8 dni / 80 ur:
•24 ur predavanj
•16 ur predstavitev primerov
•32 ur delavnic
•8 ur domačih nalog udeležencev
Dvanajst srečanj /320 ur:
•120 ur teoretičnega in praktičnega
usposabljanja v dvanajstih srečanjih
•100 ur samostojnega študija
•100 ur praktičnega dela s pacienti
600 ur::
•200 ur supervizije v skupini
predstavljenih terapevtskih primerov
•100 ur teoretičnega in/ali
raziskovalnega dela
•300 ur klinične prakse oz. dela s
pacienti

(vsaj 10 ur »close« supervizije)

(vsaj 10 ur »close« supervizije)

8 primerov z različno (vsaj tri vrste)
problematiko, vsi morajo biti
predstavljeni in oddani.
Število zaključenih primerov ni
opredeljeno.
108 ur:
•Na prvi stopnji (PI):
8 ur
•Na drugi stopnji (PII):
30 ur
•Na tretji stopnji (PIII): 70 ur
Sprejeto na občnem zboru 18.6.2009.

10 primerov z različno (vsaj tri vrste)
problematiko, vsi morajo biti
predstavljeni in oddani.
Število zaključenih primerov ni
opredeljeno.
108 ur:
•Na prvi stopnji (PI):
8 ur
•Na drugi stopnji (PII):
30 ur
•Na tretji stopnji (PIII): 70 ur
Spremembe sprejete na Občnem
zboru 18.03.2011. Za edukante, ki so v
času sprejetja sprememb že
kontinuirano vključeni v supervizijsko
stopnjo velja, da jo zaključijo v skladu s
shemo, ki je bila sprejeta 18.06.2009.
Za vse druge kandidate veljajo pogoji,
sprejeti 18.03.2011.

PIII

PIII primeri

»Osebna
izkušnja«
Opombe:

2012

2013
8 dni / 80 ur:
•24 ur predavanj
•16 ur predstavitev primerov
•32 ur delavnic
•8 ur domačih nalog udeležencev
Osemnajst srečanj / 420ur:
•168 ur teoretičnega in praktičnega
usposabljanja v osemnajstih srečanjih
•126 ur samostojnega študija
•126 ur praktičnega dela s pacienti

Na skupščini 02.03.2012 so bile
sprejete spremembe, vezane na
posodobitev vstopnih kriterijev
v skladu z Bolonjsko reformo; sprejet
je bil tudi sklep o uvedbi sprejemnega
razgovora za edukante pred
vstopom v supervizijsko stopnjo
usposabljanja.

Na skupščini 11.03.2013 je bila
sprejeta razširitev programa
PII iz 12-ih na 18 srečanj ter program
usposabljanja supervizorjev in shema
akreditacijo supervizorjev.

2016
PI
PII
PIII
PIII primeri








»Osebna
izkušnja«
Opombe:

4 primeri supervizirani od
začetka do konca (vsaj 3x
predstavljeni na superviziji oz.
pri kompleksnejši
problematiki predstavitev na
superviziji na vsakih 8 ur
terapije)
ostali primeri (6) predstavljeni
na superviziji vsaj 2x
dva predstavljena avdio/video
posnetka
minimalna letna udeležba na
supervizijskih srečanjih (7/10)
od junija 2016 pogoj 10
primerov za vse supervizante,
ne glede na leto vključitve v
supervizijo

Spremembe so bile predstavljene na
letni skupščini DVKT Slovenije
(9.3.2016) in potrjene s strani UO
društva.

2019

2020

* opravljenih vsaj 10 ur individualne
supervizije po doseženih 120 urah v
skupini;

* supervizant mora tekom PIII
predstaviti vsaj 4 posnetke, ob tem
velja:
a) da mora biti vsak od
zaključenih primerov (ki so
supervizirani od začetka do konca)
predstavljen s posnetkom in
b) vsak supervizant mora
letno predstaviti vsaj en posnetek.

Spremembe so bile potrjene s strani
UO in predstavljene na letni skupščini
(11.2.2020).

Spremembe so bile potrjene s strani
UO in predstavljene na letni skupščini
(11.2.2020).

