Supervizní a kazuistická setkání - podrobnosti
Supervizní a kazuistické setkání je určené pro absolventy výcviku v motivačních
rozhovorech. Cílem je osvěžit a upevnit si dovednosti vedení motivačních rozhovorů,
především prostřednictvím:
a) společného rozboru a reflexe nahrávek vlastních rozhovorů (s klienty nebo třeba s kolegy z
výcviku apod.).
b) nácviku živého vedení rozhovoru s následující reflexí, buď v menších skupinkách nebo
společně (jak to znáte z výcviku)
c) cvičení zaměřených na ilustraci některých jevů (podle potřeby) a diskuse o tom, co se
ukáže jako zajímavé.
Pokud byste rádi přinesli nahrávku, prosím zajistěte, ať je v dostatečné technické kvalitě
(např. není nahraná příliš potichu či s vysokým šumem) a vyberte cca 10minutový úsek, který
byste rádi prezentovali. Při pořizování nahrávky je třeba, aby o tom klient byl informován,
bývá užitečné si předem vyzkoušet techniku a pak je také dobré se trochu obrnit a věřit tomu,
že to má smysl!:)
Setkání může být užitečné i pro ty z vás, kdo uvažujete, že byste chtěli motivační rozhovory
školit a třeba se i stát členy MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers; s tím vás
rád obeznámím, poradím a pomůžu).
Na setkání bude k dispozici počítač, videoprojektor i reproduktory, pokud byste ale měli
nahrávku v nějakém méně obvyklém formátu, zkuste, je-li ji možné přehrát třeba ve VLC
playeru nebo zjistěte, jak ji přehrát na běžném PC.
Ještě poznámka: byl bych rád, kdyby se mi podařilo podobná supervizní setkání organizovat
pravidelněji a nejen v Praze, ale ani to nemusí vyhovovat a stačit všem, kdo o to mají zájem (a
není ani zaručeno, jak se mi to podaří). Proto ještě budu rozesílat tipy, jak si vytvořit
svépomocnou studijní/supervizní skupinku a jak tu supervizi, resp. intervizi, si sami můžete
vést. Protože bez zpětné vazby na svoji práci můžeme snadno skončit tam, kde jsme byli před
výcvikem, anebo – ještě hůře – myslet si, že něco dělám, a přitom to nedělat.

Případné dotazy a náměty na tel.: 602 342 426 nebo na honzasoukup@yahoo.com
Honza

