Projekt č. 3640069 – Aktivní detekce ohrožených dětí v prvních třídách základních škol v okrese
Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám
Realizátor: Obecně prospěšná společnost SIRIUS, o.p.s., Thunovská 12, Praha 1, tel. 257-211-445

Vážená paní učitelko,
jelikož je pojem supervize ne vždy vnímán v jeho pravém významu, dovolte na úvod vysvětlení
pojmu:
„Slovo supervize může vyvolávat představu jakési vyšší kontroly, hodnocení.
Supervizí však rozumíme bezpečnou, laskavou a obohacující zkušenost. Supervizor má být průvodcem, který
pomáhá supervidovanému jednotlivci, týmu, skupině či organizaci vnímat a reflektovat vlastní práci a
vztahy, nacházet nová řešení problematických situací.
Supervize může být zaměřena na prohloubení prožívání, lepší porozumění dané situaci, uvolnění tvořivého
myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování.
Cílem supervize tak může být vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity, prevence profesního
vyhoření,“ (zdroj: http://www.supervize.eu/o-supervizi/co-je-supervize/)
Tolik definice supervize na úvod.
Kvalitně vedená supervize je pro účastníky skutečným přínosem.
Uvědomujeme si její důležitost a zároveň její obrovskou potřebnost právě v oblasti školství. Rádi
bychom Vám prostřednictvím supervizních setkání dopřáli možnost sdílení situací, které pro Vás mohou
představovat zátěž, v naprosto bezpečném a přátelském prostředí. Supervize Vás také může inspirovat při
sebepoznávání, identifikaci silných a slabých stránek a může být i prevencí syndromu vyhoření.
Supervize bude vedena formou skupinek po 5–8 členech. Vše, co je v rámci skupiny řečeno, zůstává
mezi jejími členy. Není tedy potřeba obav z vyzrazení či přenosu k vedení školy.
Supervizní setkání jsou určena pro učitele zapojené do projektu Primární prevence ohrožení dětí 1.
tříd ZŠ a proběhnou pod vedením supervizora Michala Žmolíka, jenž se intenzivně věnuje profesní odborné
podpoře pedagogů. Více o supervizorovi najdete na: http://www.michalzmolik.cz/index.html
Supervizních setkání je možné se zúčastnit:
- ve čtvrtek 15. 1. 2015 od 14 hod. v Centru pro rodinu VEGA, Váňova 664, Kladno
- ve čtvrtek 22. 1. 2015 od 14 hod. v Centru pro rodinu VEGA, Váňova 664, Kladno
- ve čtvrtek 5. 2. 2015 od 15 hod. v Centru pro rodinu VEGA, Váňova 664, Kladno
V souvislosti s organizací supervize Vás prosím o potvrzení termínu, který Vám vyhovuje, do: 13. 1. 2015 u
koordinátora pro Vaši školu.
Dále prosím s ohledem na charakter supervize o rozdělení Vás a Vašich kolegů tak, abyste byli každý v jiné
skupince. Pro průběh supervize je to vhodnější.
V případě dotazů se obracejte na koordinátorku pro Vaši školu:
Kateřina Kořínková
telefon: 601 581 981
e-mail: katerina.korinkova@centrumvega.cz
Sylvie Šimánková
telefon: 702 026 600
e-mail: sylvie.simankova@centrumvega.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

