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SUPERWIZJA GRUPOWA – OFERTA DLA PRACOWNIKÓW UMCS
W ramach projektu „Dostępny UMCS” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostanie stworzonych 8
grup superwizyjnych dla pracowników Uniwersytetu.
Grupy superwizyje są odpowiedzią na wskazane przez pracowników UMCS uczestników szkoleń z kontaktu ze studentem w kryzysie (które od 2017 r. prowadzi dr
hab. K. Klimkowska, prof. uczelni) potrzeby wsparcia w radzeniu sobie w kontakcie ze
studentami o specyficznych potrzebach.
Celem grupy jest:
 wymiana doświadczeń w pracy ze studentem o specyficznych potrzebach
(niepełnosprawnym lub doświadczającym kryzysów zdrowia psychicznego),
 dzielenie się doświadczanymi trudnościami, wątpliwościami, pomysłami
dotyczącymi kontaktu ze studentami,
 wspólne zastanawianie się nad przyczynami trudności i poszukiwanie skutecznych
rozwiązań w sytuacjach trudnych.
Wnioski z superwizji posłużą do sformułowania głównych założeń do strategii
odpowiedzialności społecznej UMCS oraz opracowania procedur postępowania w
sytuacjach kryzysowych.
Do udziału zapraszamy wszystkich Pracowników Uniwersytetu (mających kontakt ze
studentami lub doktorantami o szczególnych potrzebach i w kryzysie zdrowia
psychicznego), którzy mają potrzebę porozmawiania o swojej pracy – o swoich
osiągnięciach i o tym, co jest trudne, „przegadania” doświadczanych trudności, poznania
innych osób i ich sposobów radzenia sobie w kontakcie ze studentami, oraz mają
gotowość to współtworzenia grupy, otwartości wobec innych i na innych, dzielenia się
własnymi doświadczeniami.
Spotkania będą się odbywały w małych grupach. Praca grupy obejmuje 10 spotkań po 2
godziny dydaktyczne, w okresie od marca do grudnia 2020 r. (spotkania będą się
odbywać przeciętnie raz w miesiącu). Spotkania będą prowadzone przez dr hab.
Katarzynę Klimkowską, prof. uczelni.

Formularz zgłoszeniowy do grupy superwizyjnych
Tytuł Projektu

„Dostępny UMCS”

Oś priorytetowa

III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie

3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Data przyjęcia

Imię:
Nazwisko:
Kontakt (telefon/ email):
Zajmowane stanowisko:
Jednostka
organizacyjna pracy: (w
przypadku nauczycieli
nieakademickich)
Staż pracy:

Charakter pracy ze
studentami:

Czy pracują Państwo ze
studentami
zagranicznymi?

Oczekiwania,
spodziewane efekty w
związku z
uczestnictwem w grupie
superwizyjnej

Poniższe dane są niezbędne, aby stworzyć grupy podobne do siebie pod kątem trudności i
oczekiwań.
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