PODMÍNKY UKONČENÍ
Komplexního vzdělávacího programu Rafael Institutu
(opravňující získat Certifikát RI)
1) UKONČENÍ VŠECH TŘÍ ČÁSTÍ VÝCVIKU
a)

sebezkušenostní část (celkový rozsah 450 hodin)
-

nutno absolvovat min. 85 %

-

prezentovat na skupině volnou úvahu na téma „Co mi výcvik dal a vzal“

b) teoretická část (celkový rozsah 200 hodin)

c)

-

nutno absolvovat min. 85 %, přednášky lze nahradit účastí na dalším teoretickém vzdělávání

-

úspěšně absolvovat zkoušku z teoretických znalostí

supervizní část (celkový rozsah 100 hodin)
-

nutno absolvovat 100% hodin, max. 30 hodin lze absolvovat u externích supervizorů
schválených RI, kteří odevzdají zprávu

2) VYROVNÁNÍ FINANČNÍCH ZÁVAZKŮ
-

v době přihlášení ke kolokviu musí mít účastník komplexního vzdělávacího programu
(dále jen účastník) uhrazeny všechny finanční závazky vůči Rafael Institutu (dále jen RI)

3) ODEVZDÁNÍ
a)

závazné přihlášky ke kolokviu a indexu: nejpozději 6 týdnů před termínem kolokvia (předání
po předchozí domluvě s kontaktní osobou), index bude účastníkovi vrácen při kolokviu

b) závěrečné práce: nejpozději 4 týdny před termínem kolokvia (práci zaslat na adresy
eliska.jirova@rafaelinstitut.cz a gabriela.dymesova@rafaelinstitut.cz).
4) ÚSPĚŠNÉ ABSOLVOVÁNÍ KOLOKVIA
-

kolokvium je spojeno s obhajobou závěrečné kazuistické práce a syntetizuje frekventantovi
dovednosti a znalosti ze všech tří částí výcviku (sebezkušenosti, teoretického vzdělávání a
supervize)

V průběhu komplexního vzdělávacího programu možné vystavit účastníkovi z jednotlivých částí
Potvrzení o absolvování konkrétního počtu hodin. Potvrzení je možné vystavit také v případě,
kdy účastník nesplní některé podmínky ukončení. Toto potvrzení se týká pouze počtu
absolvovaných hodin a nenahrazuje závěrečný certifikát.
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VOLNÁ ÚVAHA NA TÉMA „CO MI VÝCVIK DAL A VZAL“:
-

smyslem práce je reflexe vlastního vývoje v průběhu sebezkušenostní části a to především v
těchto oblastech: schopnost empatie, dovednost verbalizovat a interpretovat své chování
(jak se vidím zvenku) a své prožívání (jak se vidím zevnitř), a dovednost verbalizovat a
interpretovat chování a prožívání druhých

-

práci v rozsahu minimálně 2 NS sdílí účastník na konci sebezkušenostní části se skupinou

ZKOUŠKA TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ:
-

ke zkoušce z teoretických znalostí se účastník musí přihlásit nejpozději do 2 let od
ukončení teoretické části

-

Rafael Institut vypíše každý rok dva termíny konání zkoušky z teorie

-

zkouška probíhá písemnou formou

-

účastník má možnost zkoušku 1x opakovat

-

poplatek za zkoušku je stanoven 1500 Kč

ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE:
-

písemná práce v rozsahu 10 - 15 stran (bez seznamu literatury) může být teoreticky nebo
kasuisticky zaměřena, upřednostněno je téma psychického traumatu - nepřijatelné jsou
kompiláty, hodnocen je osobní příspěvek, originalita, promyšlenost a vlastní uchopení tématu
(např. je možné na kasuistickém materiálu ukázat hlubší porozumění některým teoretickým
pojmům a hypotézám)

-

v práci je požadováno zaměření na práci s traumatizovaným člověkem nebo na ukázky práce
s traumatem, a prokázání odborných kvalit v psychoterapeutické práci, samostatného a
kritického myšlení

-

účastník si vybere z členů Rady RI konzultanta práce s nímž/níž může práci průběžně
diskutovat

-

účastník sám navrhne téma své písemné práce a předloží je konzultantovi ke schválení

-

písemnou práci je účastník povinen odevzdat nejpozději čtyři týdny před termínem obhajoby

-

posuzovateli písemné práce jsou dva členové Rady RI, z nichž alespoň jeden je supervizorem
obhajujícího

KOLOKVIUM:
-

ke kolokviu může účastník přistoupit až po ukončení všech tří částí výcviku - sebezkušenostní
části (skupiny), teoretické části i supervizí a to nejpozději do 9 let ode dne podpisu výcvikové
smlouvy

-

RI nabídne účastníkům dva termíny v kalendářním roce, kdy mohou kolokvium absolvovat

-

kolokvium trvá 45 minut
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-

kolokvium se skládá z obhajoby závěrečné písemné práce (kazuistiky) zaměřené na trauma a
propojené se znalostmi získanými frekventantem v teoretickém vzdělávání

-

kolokvium syntetizuje frekventantovi dovednosti a znalosti ze všech tří částí výcviku
(sebezkušenosti, teoretického vzdělávání a supervize)

-

na kolokviu musí být přítomni minimálně 3 členové Rady RI

-

kolokvia se mohou jako diváci účastnit také jiní účastníci výcviku

-

po kolokviu probíhá bez přítomnosti obhajujícího i dalších účastníků, závěrečné hodnocení
obhajujícího účastníka, ve kterém je shrnuto hodnocení všech tří částí komplexního
vzdělávacího programu (úvaha o sebereflexi, zkouška z teoretických znalostí a obhajoba
kazuistické práce) - přihlíží se k referencím lektorů, supervizorů a výcvikových vedoucích

-

po rozhodnutí komise je obhajující účastník informován o výsledku - v kladném případě získá
Certifikát o ukončení výcviku

-

v případě že je kolokvium pro účastníka zakončeno negativním výsledkem má možnost
kolokvium 1x opakovat.
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