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Szkolenie pod nazwą „Spotkanie z superwizją” 

 

        Szkolenie ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z superwizją pracy, promocję superwizji  

i prezentację dobrych praktyk. Będzie ono  realizowane w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń, według 

autorskiego programu. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zagadnieniami z zakresu superwizji,  

w szczególności  czym jest superwizja,  jak powinna być  prowadzona,  jakie korzyści daje pracownikom 

socjalnym,  jaki ma cel i zastosowanie   w pracy socjalnej,  jakie są dobre praktyki funkcjonujące w Polsce i za 

granicą z zakresu superwizji pracy socjalnej. 

Efektem szkolenia będzie nabycie wiedzy z zakresu superwizji pracy socjalnej, podniesienie kompetencji 

zawodowych i zdobycie przez kadrę  pomocy i integracji społecznej nowych umiejętności w zakresie 

prawidłowego identyfikowania trudności w pracy, ich  źródeł oraz sposobów ich rozwiązywania, w tym radzenia 

sobie z problemami i wyzwaniami w pracy z klientem, a także zdobycie nowych umiejętności   w rozwoju  

i zarządzaniu zespołem z wykorzystaniem metody superwizji. 

 

Ramowy program szkoleń  zawiera: szczegółowy opis tematów i zagadnień, które będzie obejmowało szkolenie, 

wraz z podziałem na formy dydaktyczne i wskazaniem liczby godzin przypisanych poszczególnym zagadnieniom, 

wskazanie metod dydaktycznych, opis zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji, jakie nabędą absolwenci 

szkolenia, wykaz literatury specjalistycznej dotyczącej zakresu tematycznego szkolenia, wykaz kadry 

dydaktyczne wraz z informacją o kwalifikacjach umożliwiających prowadzenie poszczególnych treści 

programowych. 

Uczestnicy szkolenia:  osoby zarządzające i pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej oraz 

pracownicy socjalni zatrudnieni poza systemem pomocy i integracji społecznej   z terenu całego kraju. Wsparciem 

szkoleniowym objęte będą 240 osoby zarządzające i pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej oraz 

pracowników socjalnych zatrudnionych poza systemem pomocy i integracji społecznej. 

Szkolenie umożliwi uczestnictwo w projekcie osobom z różnych części Polski. Rekrutacja do projektu będzie 

miała charakter ogólnopolski (ogłoszenie w prasie ogólnopolskiej, bezpośrednia korespondencja mailowa ze 

wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, regionalnymi ośrodkami 

polityki społecznej, wydziałami polityki społecznej, innymi instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz 

innymi instytucjami zatrudniającymi pracowników socjalnych). 
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Proponowany autorski  program szkolenia pn. „Spotkanie z superwizją”  dla osób zarządzających i pracowników 

instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pracowników tych zatrudnionych poza systemem pomocy i 

integracji społecznej  z terenu całego kraju  zawiera treści zgodne z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej z 2 grudnia 2016 r w sprawie superwizji pracy socjalnej (Dz.U z dnia 20 grudnia 

2016,poz.2087). Interakcyjny charakter superwizji, jej kontekst relacyjny oraz konieczna znajomość specyfiki 

profesjonalnego działania pracownika socjalnego stanowią podstawę doboru treści merytorycznych w 

poszczególnych obszarach tematycznych. Uwzględnione treści opierają się na aktualnej wiedzy teoretycznej z 

zakresu pracy socjalnej i superwizji. Podyktowane są także tworzeniem warunków do przetrenowania 

praktycznych umiejętności i nabycia przez uczestników szkolenia wiedzy i nowych kompetencji, związanych z 

zadaniami superwizora w praktyce pracy socjalnej. Autorski program szkolenia jest dostosowany do zadań JPS, 

osób zarządzających i pracowników socjalnych oraz zgodny z definicją, funkcją i zakresem pracy socjalnej 

określonych w ustawie o pomocy społecznej. Daje także możliwość uwzględnienia zgłaszanych przez samych 

pracowników OPS-ów  potrzeb w tym zakresie. 

 Ogólne cele szkolenia: 

 przekazanie podstawowej wiedzy na temat specyfiki superwizji pracy socjalnej – czym jest superwizja ; 

 podniesienie wiedzy i świadomości uczestników na temat jak powinna być prowadzona superwizja; 

 podniesienie świadomości uczestników na temat tego, jakie korzyści daje superwizja; 

 uwrażliwienie na to w jakich sytuacjach powinna być organizowana superwizja, tj.  w jakich sytuacjach 

trudnych pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej ( szerzej osoby świadczące pomoc) nie 

powinni zostawać bez specjalistycznego wsparcia; 

 podniesienie świadomości na temat  celu i zastosowania superwizji w pracy socjalnej; 

 podniesienie wiedzy uczestników na temat dobrych praktyki funkcjonujących w Polsce i za granicą  

z zakresu superwizji pracy socjalnej. 

 zdobycie nowych umiejętności w rozwoju i zarządzaniu zespołem z wykorzystaniem metody superwizji 

Osiągnięte kompetencje będą mierzone w IV etapach zgodnie z regulaminem konkursu. Zostanie przeprowadzona 

ewaluacja ex-ante i ex-post badająca przyrost kompetencji uczestników na postawie wstępnych i końcowych 

testów i ankiet (przed szkoleniem  i po szkoleniu ) 

 

Czas trwania łącznie : 16 h godzin dydaktycznych realizowanych  w okresie 2 dni, każdy blok  będzie 

realizowany w systemie  4 h  dydaktycznych 

Odbiorcy:   osoby zarządzające i pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pracownicy socjalni 

zatrudnieni poza systemem pomocy i integracji społecznej   z terenu całego kraju 

Liczebność grupy szkoleniowej: 8 os. -  warsztaty; - 20 os.- wykłady, ćwiczenia. 

(Równoległe 2 i więcej  grupy wykładowo/ćwiczeniowe i następnie podział na  zajęcia warsztatowe) 
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Ramowy program szkolenia pn. „Spotkanie z superwizją”  obejmuje 4 moduły 

 

 

MODUŁ 1: Ogólne wprowadzenie do tematu 
 

Wstęp do superwizji pracy socjalnej ma charakter wprowadzający i obejmuje gł. wiedzę z zakresu: 
a: czym jest superwizja pracy socjalnej a czym nie jest? 

b: cele superwizji pracy socjalnej, umiejscowienie prawne. 
c: kompetencje, umiejętności, cechy osobowościowe oraz poziom samoświadomości superwizora pracy socjalnej 
d: program szkolenia superwizorów pracy socjalnej zgodny z aktualnym Rozporządzeniem MRPiPS    
e: zarządzanie superwizyjne w pomocy społecznej – specyfika zarządzania  superwizyjnego   
superwizor pracy socjalnej -  postać i sylwetka 

 

Metoda pracy: wykład, prezentacja filmowa.  
Sprzęt, materiały: flipchart, markery, rzutnik, laptop.  
Czas: 4 h dydaktycznych (4h wykład/ ćwiczenia) 
 

Moduł 2: Superwizja w pracy socjalnej jako systemowe wsparcie pracowników i osiąganie zakładanych 

celów. Moduł ma charakter warsztatowo-treningowy i będzie opierał się na przeprowadzonej  symulacji grupowej 

(scence  symulacyjnej). 
Moduł dotyczy symulacji sesji superwizyjnej przygotowanej przez prowadzących szkolenie, omówienie sesji 

superwizyjnej i ewaluacje sesji. 
 

Ponadto  moduł będzie obejmował: 
a: obszary aktywności superwizora pracy socjalnej - warsztatowe podejście do narzędzi pracy socjalnej 
b: korzyści i ograniczenia superwizji pracy socjalnej (pod jakimi warunkami superwizja jest wspierająca? ) 
c: odbiorcy superwizji, czyli komu i po co jest ona potrzebna? W jakich sytuacjach superwizja pracy socjalnej jest 

konieczna  i należy z niej korzystać. 
d: etyczne zagadnienia i dylematy związane z superwizją jako specyficzną metodą doskonalenia zawodowego. 
  

Każdy z uczestników będzie mógł doświadczyć wspólnego uczestnictwa w symulowanej  sesji i odpowiedzieć 

sobie na pytanie o posiadane cechy superwizora (poziom umiejętności osoby profesjonalnie komunikującej się, 

świadomość superwizora, co się dzieje podczas kontaktu). Dominująca forma warsztatowa i treningowa  

w modelu II umożliwia nie tylko zdobycie wiedzy, ale również rozwój osobisty, przejście przez wycinek procesu 

grupowego i zwiększenie kompetencji komunikacyjnych, umożliwiających prowadzenie superwizji w kontakcie 

indywidualnym oraz w grupie.  Proponowana formuła zakłada wspólną refleksję nad teoretycznymi  

i praktycznymi aspektami pracy socjalnej, umiejętność adekwatnego reagowania, świadomość popełnianych 

błędów, trenowanie umiejętności podwyższających skuteczność komunikacji. Po odbytej sesji superwizyjnej 

zostanie dokonana szczegółowa analiza sesji i jej ewaluacja. 
 

Metoda pracy:   warsztat, prezentacja filmowa.  
Sprzęt, materiały: flipchart, markery, rzutnik, laptop.  
Czas: 4 h dydaktycznych (warsztat) 
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IMODUŁ 3: Metody i techniki superwizyjne  pomocne w superwizji pracy socjalnej. Moduł ma charakter  

poszerzający wiedzę na temat superwizji w wybranych aspektach.  Omówieniu podlegają: 
 

a: wybrane koncepcje, modele, metody i techniki superwizyjne. 
b: elementy procesu superwizyjnego (etapy grupowej sesji superwizyjnej) 
c: wiedza i umiejętności rozpoznawania zjawisk zachodzących w grupie (dynamika procesu grupowego, relacje 

interpersonalne w grupie ) 
d: trudności pojawiające się w superwizji 

- kryzys grupowy 

- opór  i sytuacje trudne w grupie 
- gry superwizyjne 

e: fazy  rozwoju grupy  i  zadania superwizora/ trenera  w rozwoju grupy 
 

Metoda pracy: prezentacja filmowa, warsztat.  
Sprzęt, materiały: flipchart, markery, rzutnik, laptop.  
Czas: 4 h dydaktycznych (warsztat) 
 

MODUŁ 4:  Rodzaje superwizji jako instrumentu rozwoju zawodowego w służbach społecznych. Moduł ma 

charakter porządkujący wiedzę o rodzajach superwizji  i sposobach organizacji superwizji. 
a: rodzaje superwizji: superwizje indywidualne, grupowe, następcze, uczestniczące, rodzinne, superwizje pracy 

socjalnej w programach i projektach 
b: superwizja jako instrument reformy pomocy społecznej  i pracy socjalnej - wprowadzanie superwizji pracy 

socjalnej poprzedzonej szkoleniami i pilotażem. 
c:  trudności i możliwości organizacyjne superwizji    
d: prezentacja dobrych praktyk  dotyczących wprowadzenia superwizji pracy socjalnej. 

Dyskusja i czas na zadawanie pytań i odpowiedzi na pytania. Podsumowanie szkolenia - informacje zwrotne co 

do przeprowadzonego szkolenia – ankiety. 

 

Metoda pracy: wykład, prezentacja filmowa. dyskusja moderowana 
Sprzęt, materiały: flipchart, markery, rzutnik, laptop.  
Czas: 4 h dydaktycznych (4h wykład/ ćwiczenia) 

 

Proponowana kadra (niektóre wybrane osoby- kadra opisana jest również we wniosku o dofinansowanie 

projektu) 

 
1. dr Maria John - Borys - doktor nauk humanistycznych, psycholog,  wykładowca w Instytucie Psychologii UŚ, 

SWPS, prowadzi psychoterapię  i poradnictwo  we własnym gabinecie psychologicznym., superwizor w zakresie 

grupowych treningów i warsztatów psychologicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz 

Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – prowadzenie modułu III 

2.  dr Katarzyna Wojtanowicz – doktor nauk społecznych, pracownik naukowo – dydaktyczny Uniwersytetu 

Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w Instytucie Pracy Socjalnej, certyfikowany superwizor pracy socjalnej, 

praktyk pracy socjalnej z ponad 25 – letnim doświadczeniem w różnych jednostkach organizacyjnych pomocy 

społecznej, od aspiranta pracy socjalnej do stanowisk kierowniczych, min. w ośrodku pomocy społecznej, ŚDS, 

DPS, ROPS w Krakowie,  terapeuta w nurcie psychodynamicznym,  mediator – prowadzenie modułu I 
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3. mgr Danuta Pajor – socjolog, certyfikowany superwizor pracy socjalnej,  superwizor rodzinny, certyfikowany 

trener rodzinny, praktyk pracy socjalnej z ponad 20 – letnim stażem zarówno jako specjalista pracy socjalnej, 

specjalista pracy z rodzinami zastępczymi, doświadczenie na stanowisku kierowniczym, certyfikowany coach ICF, 

Terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązania, specjalista profilaktyki uzależnień i metod 

psychokorekcyjnych w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym – prowadzenie modułu  II. 

4. mgr Adrian Drdzeń – pedagog, superwizor IPZ PTP, trener warsztatów umiejętności psychospołecznych PTP, 

praktyk pracy socjalnej, bogate i różnorodne doświadcznie  zarówno jako pracownik socjalny,  specjalista pracy 

socjalnej, wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w JPS, autor wielu innowacyjnych 

programów,  Terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu 

organizacji pozarządowych - obecnie prezes Stowarzyszenia „Moc Wsparcia”   – prowadzenie modułu IV. 

5. mgr Adrian Kowalski – superwizor środowiskowy, trener treningu interpersonalnego oraz warsztatów 

umiejętności psychospołecznych PTP, Terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu,  bogate doświadczenie 

jako streetworker, specjalista profilaktyki uzależnień i metod psychokorekcyjnych w Towarzystwie 

Psychoprofilaktycznym, autor wielu innowacyjnych programów profilaktycznych, wieloletnie doświadczenie w 

prowadzeniu organizacji pozarządowych - obecnie prezes Fundacjo Pomocy Dzieciom „ULICA”  – prowadzenie 

modułuII 
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