https://schematherapysociety.org/TRAINER-SUPERVISOR-CERTIFICATION Eğitmen-Süpervizör Düzeyi Sertifikasyon Bilgileri
Eğitmen-Süpervizör (E-S) seviyesi, Şema Terapisinde en yüksek sertifikasyon
düzeyidir. Bu seviye için yeterlilik şartları ŞT’nin her bir uzmanlık alanına göre
değişmektedir. Bireysel ŞT’de E-S olarak orijinal sertifika alması için, bir kişinin İleri
Seviye Şema Terapisti olduğunun onaylanması ve eğitime başladıkları yıla bağlı olan
ek gereksinimleri tamamlaması gerekir. 2014 yılından önce eğitime başlayanlar için
ŞT ile ilgili temel gereksinimleri ve bilgileri içeren 2 saatlik Eğitici-Süpervizör Web
Semineri ve 12 saatlik Süpervizör Beceri Atölyesine katılım gerekmektedir. Web
semineri yılda iki kez T & C Koordinatörü tarafından İngilizce olarak ve aynı
zamanda bu eğitimi çeşitli ülkelerde ve dillerde yapma onayını almış diğer eğitmenler
tarafından sunulmaktadır. Süpervizör Beceri Atölyesi, Kasım 2018’de web semineri
olarak sunulmaya başlayacaktır. Ayrıca, ISST’nin iki yılda bir düzenlenen eğitim
konferanslarında da sunulmaktadır.
Eğitmen-Süpervizör Sertifikaları
ISST tarafından Bireysel ŞT’de ileri seviye yetkinliği olanlar için Eğitici-Süpervizör
sertifikası verilmeye başlanmıştır. Bu sadece, eğitimine 1 Ocak 2014 tarihinden önce
başlayanlar için geçerlidir. Bu tarihten sonra eğitime başlayanların karşılaması
gereken başka şartlar da vardır. Bu sertifikayı alabilmek için aşağıdakileri yapmanız
gerekmektedir:
1. ISST Sertifikasyon e-posta adresine (here ), sertifika eğitimine başladığınız
tarihi belirterek bir istek maili gönderin.
2. Sertifika numaranız ve gerekli Eğitimci-Süpervizör web seminerine katılım
sertifikanız (doğru sertifika ISST-dosyası ile) ile ileri seviye sertifikanızı
İngilizce olarak ekleyin.
3. Üyelik numaranızı gönderin ve güncel aidat ödemenizi yapmış olmalısınız.
Sertifikanızı e-posta yoluyla alacaksınız. Ofis çalışanlarımızın yoğunluğunu
dikkate alarak lütfen sabırlı olun.
ŞT’nin uzmanlık alanları için aynı prosedürü takip etmeniz ve ayrıca uzmanlık alanı
başkanının bu uzmanlık alanında E-S seviyesinde olduğunuzu teyit eden e-postayı
ofise göndermesi gerekmektedir.
Gerekli Eğitmen ve Süpervizör Çalıştayı / Web Semineri
Eğitmenler/Süpervizörler Çalıştayı, ISST onaylı eğitim programlarında eğitmen
olarak yer almak veya ISST tarafından onaylanmış bir sertifika eğitim programı
sunmak için başvuruda bulunmak isteyen tüm ileri seviye sertifikalı şema terapistleri
için zorunlu bir gerekliliktir. Bu gereklilik 1 Ocak 2012’den beri yürürlüktedir.

Gerekli içerik aşağıdaki PDF'de listelenmiştir. ISST Onaylı Sertifika Eğitim
Programları, bazı ülkelerde bu ihtiyacı karşılamak için kişisel atölye çalışmaları
sunmaktadır. İsveç, Norveç, Almanya ve İtalya’da durum böyledir. Web seminerini
şahsen sunmak için ISST onayı gereklidir, bu yüzden ülkeniz için web semineri
sunmak için başvurmak isterseniz lütfen bana ulaşın. İngilizce olan, gerekli içeriğe
sahip sunumlar da dahil olmak üzere, standart materyaller çeviri için kullanılabilir.
Daha fazla bilgi için Jeff Convey ile iletişime geçebilirsiniz.
Eğitmen / Süpervizör Çalıştayının amaçları:
• Programlarımızda kalite güvencesini arttırmak
• Gerekli materyalin dengeli, standart ve kapsamlı olmasını teşvik etmek
• Özellikle ŞT’de güvenilir sonuç çalışmalarını teşvik etmek amacıyla modelimizin
tutarlılığını ve bütünlüğünü korumak
• Süpervizör ve eğitmenler için genel anlamda açık ve etkili beklentiler sağlamak ve
onların rollerinde destek sunmak.
Şema Terapisinde Sürekli Eğitim
Her iki yılda bir tüm ISST Eğitmenleri-Süpervizörleri için 8 saatlik sürekli eğitim
(SE) etkinliği kapsamında- ŞT çalıştayları, ek süpervizyonlar veya kendi terapi sürecigereklidir.
SE etkinliği olarak tanımlanan yeni seçenekler eklenmiştir: araştırmalar, yayınlar,
kitaplar, okumalar ve ISST özel ilgi gruplarına katılım, DVD'leri yansıtıcı yorumlarla
izleme.
SE Raporlama
SE gerekliliği, üyelerin rasgele yüzde biri tarafından kontrol edilen bir dürüstlüğe
dayalı sistem kullanılarak rapor edilecektir. Denetim için seçilenler, kendi SE
etkinliklerini belgelendirmelilerdir (örn. Bir atölye çalışması sertifikası, süpervizör
veya terapistten e-posta onayı, dergi yayını veya diğer yazılar). Susanne Vind’in
başkanlığında ISST Kalite Güvence Komitesi, SE raporlarını ve ISST Eğitim
Programlarının değerlendirmesini yönetecektir.
2014 yılında eğitime başlayan ve yukarıda açıklanan genel Eğitmen / Süpervizör
web seminerini tamamlamış ve sertifikasyon için başkalarına süpervizyon
vermek isteyen ileri seviye sertifikalı terapistler için yeni gereksinimler. 1 Ocak
2014 tarihinden sonra bireysel ŞT’de sertifika eğitimine başladıysanız, 2013 yılında
ISST yönetim kurulu tarafından onaylanan ek şartları karşılamanız gerekmektedir. Bu
şartların tam açıklaması bu sayfada bir dosya olarak eklenmiştir ve aşağıda
özetlenmiştir.

1. Klinik Deneyim
a. İleri seviye şema terapisti sertifikasyonunu aldıktan sonra 3 yıl ŞT
uygulaması. Özel şartlar geçerli olduğunda T & C komitesinin en az iki yıllık
bir uygulama ile onay vermesi istenebilir – örn. alandaki süpervizörlerin
azlığı.
b. En az 6 ay boyunca devam eden en az 10 hastanın ŞT ile takip ve tedavisi.
Takipteki hastaların en az 4’ü kişilik bozukluğu hastası olmalıdır.
2. Eğitmenler için istisna. ISST onaylı bir eğitim programının müdürünün
tavsiyesi üzerine, sertifikasını aldıktan sonra en az 2 yıllık deneyime sahip
ileri düzey şema terapisti, eğitimde bu programdaki sertifikalı bir
eğitmen/süpervizör ile birlikte hareket edebilir.
3. Ek Eğitim / Süpervizyona odaklı 6 saat bireysel süpervizyon. 1 Eylül 2018
tarihinden itibaren bu gereklilik, Jeff Conway başkanlığında bir ISST komitesi
tarafından geliştirilmekte olan 12 saatlik Süpervizör Beceri Yapılandırma
Çalıştayına katılma veya bir onaylı süpervizör ile bireysel süpervizyon almak
olarak değiştirilmiştir. Çalıştay, ISST konferanslarında ve 3 saatlik 4 oturum
şeklinde planlanan web semineri şeklinde sunulacaktır. Bu süpervizyon
saatleri, bir şema terapisti sertifikasyonu için gerekli toplam süre içeresinde
sayılmaz. ISST şartlarını sağlamak için 2 saatlik bir web semineri
gerekmektedir.
4. Bir süpervizyon dersini tamamlayan adaylar, Eğitim ve Sertifikasyon komitesi
tarafından gözden geçirilmek üzere dersin açıklamasını sunarak bu şarttan
muaf olmayı talep edebilirler.

Yeni rehberlerin geliştirilmesi, yönetim kurulu üyeleri ve komite üyeleri arasındaki
diyalogdan, detayların dikkatli bir şekilde incelenmesinden, en deneyimli
eğitmenlerimiz ve süpervizörlerimizin bazılarıyla paylaşılan tartışmaları kapsayan
uzun ve düşünceli bir süreç olmuştur – dünya genelinde son yıllarda şema tedavisi
sertifikasyon eğitim programlarına katılan adaylar gözlem, deneyim ve ŞE terapisti
adaylarından bilgiler aktardılar. Lütfen bu şartların ve STCRS’nin “bireysel sertifika
programları” ile bireysel ŞT ilgili olduğunu unutmayın. Grup Şeması Terapisi ve
Çocuk-Ergen Şema Terapisi ve Çiftler ŞT için ayrı gereksinimler vardır.
Mevcut ISST Sertifikalı Süpervizör / Eğitmenlerin listesi
ISST Yönetim Kurulu'nun sertifikasyon sürecini daha kullanıcı dostu hale getirme
devam eden çabalarının bir parçası olarak, web sitesi listeleri ve sertifikalarla ilgili
bazı değişiklikler yaptık. Bunun önemli bir nedeni, stajyerlerin / süpervizyon alanların
halihazırda sertifikalı eğitmen / süpervizörlerden eğitim veya süpervizyon

aldıklarından emin olmalarını sağlamaktır. Son zamanlarda bu alanda bir karışıklık
olduğu gözlenmektedir.
•

Tüm sertifikalı süpervizör / eğitmenlerin ISST web sitesinde en azından adlarının
listelenmesine izin vermesini istiyoruz. Bu daha önce isteğe bağlıydı, ancak
sertifikasyon başvurusunda bulunan adayların bir eğitim programını, çalıştayını veya
süpervizör seçtiklerini kontrol etmeleri için sertifikalı süpervizör eğiticilerinin bir
kaydına ihtiyacı olduğu düşünülmektedir. ISST’nin aidatını ödeyen ISST
sertifikasyonunun geçerli üyeleri olması nedeniyle güncellenmiş bir listeye sahip
olmak önemlidir. Yeni web sitesi ile üyelerin kişisel listelerini güncel tutmaları
mümkündür.

•

Güncel bir listeyi tamamlamak için, herkesin sertifika numarasını kontrol etmeliyiz.
Eğer siz bu numaraya sahip değilseniz, yakın bir zamanda bunu sağlamak için bir eposta alacaksınız. Bu talebe herkesin zamanında yanıt vermesini rica ediyoruz.

•

ISST’nin işlev görmesi ve üyelerin sertifikasyon, web sitesi erişimi, konferans
ücretlerinde indirim gibi haklarını korumak için üyelik aidatının zamanında
ödemesinin gerekli olduğunu size hatırlatmak isteriz. Aidatını ödemeyen eğitmen /
süpervizör tarafından sağlanan herhangi bir eğitim veya süpervizyon ISST
sertifikasyonu kapsamında sayılmaz. Stajyerler için ciddi yaptırım doğurabilecek bu
durum eğitmen / süpervizörlerin sorumluluğundadır.
ISST sertifikasyonu için Bağımsız Kayıt Puanlayıcıları
Kayıt puanlayıcıları İleri Seviyesinde ŞT sertifikasına sahip olmalıdır ve Eğitmen /
Süpervizör eğitim şartlarını yerine getirmiş olmalıdır. Sertifikasyon için kayıt
puanlayıcıları bağımsız olmalıdır. “Bağımsız” ISST Yönetim Kurulu tarafından şu
şekilde tanımlanmıştır: adayların eğitim programı yöneticisi, süpervizörü veya eğitim
sürecinde eğitici veya rol-model olarak yer almayan ISST sertifikalı bir Süpervizör /
Eğitmen. Bu tanımın tam olarak yerine getirilemeyeceği durumlar olacağının
farkındayız - örneğin, sadece bir eğitim programı veya çok sınırlı sayıda sertifikalı
süpervizör / eğitmene sahip bir ülke, seans kaydı ilgili kısıtlamalarla veya kayıtların
kurum dışına çıkarılmasıyla ilgili adli düzenlemeler. Bu gibi durumlarda, muafiyet
talep etmek için ISST eğitim koordinatörüne yazınız. Eğitmen ve bağımsız puanlayıcı
rolleri karıştığında doğal olarak oluşan önyargı olasılığını ortadan kaldırmak için bu
duruşu benimsedik. Ayrıca, STCRS’nin deneysel olarak teyit edilmesi ve bağımsız
değerlendiriciler için güvenilirlik standardı oluşturmasını sağlama sürecindeyiz.
İleri seviye sertifikasyonu için, her bir kayıt için bir tane olmak üzere 2 farklı
bağımsız puanlayıcı olması gerektiğini lütfen unutmayın. Ayrıca iki farklı hasta süreci
sunulmalı ve formüle edilmelidir. Başvuru sahipleri sertifika için ISST’ye
başvurduklarında, özet formu ile birlikte puanlama formunun tamamı ve vaka
formulasyonu gönderilmelidir. Kayıt puanlayıcıları, Şema Terapi Uzmanlık

Derecelendirme Ölçeğine [ŞTUDÖ; Schema Therapy Competency Rating Scale
(STCRS)] buradan erişebilirler.
TÜM EĞİTMEN-SÜPERVİZÖRLER VE EĞİTİM PROGRAMLARI İÇİN
GEREKLİ SÜREĞEN DEĞERLENDİRME
a. SÜPERVİZYON
Sertifikalandırmadan sonra, şema terapistlerinden ISST
tarafından oluşturulan bir formla süpervizörlerini
anonim olarak değerlendirmeleri istenecektir. Sertifikalı
bir eğitim programına katıldılarsa, ayrıca programı da
değerlendirmeleri istenecektir. Eğer ortalama
değerlendirme puanı 4’ün altına düşerse ya da çok
sayıda kişi bireysel değerlendirmede 4’ün altında
puanlama yapmışsa, tespit edilen sorunlar Eğitim ve
Sertifikasyon Koordinatörü tarafından gözden
geçirilecek ve daha sonraki eylemlere karar verecek
olan ISST Yönetim Kurulu’na rapor edilecektir. Bir
Eğitmen / Süpervizörün veya program sertifikasyonunu
sürdürmek için, iki yıllık dönemdeki tüm eğitim
sürecindekilerin ortalama 4’ün üstünde değerlendirme
yapmış olması gerekmektedir.
b. EĞİTİM
BİREYLER
EĞİTİM
ATÖLYELERİ
PROGRAMLARI
Eğitmen veya Eğitim
Programı
sertifikasyonunu
sürdürmek için her iki
yılda bir değerlendirilen
çalıştayların ortalama
notunun rapor edilmesi
gerekir.

0-6 aralıktaki ölçekte
ortalama 4 puan
alınmalıdır.
Bu değerlendirmeler
anonim olmalı ve bir
eğitim etkinliğinin
sonunda
tamamlanmalıdır. ISST
tarafından standart bir
derecelendirme formu
sağlanacaktır. Bu
değerlendirme formu
Susanne Vind
başkanlığında yeni
oluşturulan ISST Kalite
Güvence Komitesi
tarafından geliştirilecektir.

Eğitim alan katılımcıların
sertifikalarını aldıktan
sonra eğitim çalıştaylarını
anonim olarak
değerlendirmeleri.

