USPOŘÁDÁNÍ „EVALUAČNÍHO WORKSHOPU“
Podrobnější instrukce a časování najdete v dokumentu „Zkouškový řád evaluačního workshopu“ a Termíny

VSTUPNÍ KRITÉRIA K PŘIJETÍ DO EVALUAČNÍHO WORKSHOPU
1) Absolvování supervizního výcviku zakončeného zkouškou ČIS nebo uznání supervizora
procesem grandparenting a vypracování práce
a následně po ukončení výcviku (za ukončení výcviku je považován den složení
závěrečné zkoušky):
2) Minimálně 4 roky supervizní praxe s minimálním počtem 200 hodin poskytované supervize
3) 5 hodin poskytování kontinuální supervize jednomu supervizorovi


Tento proces musí být supervidovaný od výcvikového supervizora – supervizora (Trainer),
výcvikového supervizora – asistenta (Supervised Treiner) nebo od vyučujícího
supervizora (Mentoring Supervizor), který vypracuje krátkou zprávu a doporučení k EW

4) Druhý doporučující dopis od supervizora ČIS
5) 20 doložených hodin aktivit v oblasti supervize (workshop, konference, publikační činnost…)
6) Pokud má adept zkušenosti s výukou supervize, je vhodné tuto skutečnost popsat, doložit a
případně doplnit osobní reflexí či referencí vyučovaných.(Tato položka není povinná, pouze
doporučená)

POTŘEBNÉ DOKLADY A PODMÍNKY K PŘIJETÍ DO EVALUAČNÍHO WORKSHOPU


Absolvování Přípravného semináře



Kladné posouzení odevzdané písemní práce



Přihláška:

Ad kritérium č. 2)

Příloha č. 1: Seznam subjektů, kterým adept poskytoval supervizi s termíny a
rozsahem v hodinách

Ad kritérium č. 3)

Příloha č. 2: Zpráva od supervizora (Trainer, Supervised Treiner nebo
Mentoring Supervizor) s doporučením

Ad kritérium č. 4)

Příloha č. 3: Doporučení od supervizora ČIS

Ad kritérium č. 5)

Příloha č. 4: Seznam supervizních aktivit

Ad kritérium č. 6)

Příloha č. 5: Popis aktivity s případnými referencemi

PŘÍPRAVNÝ SEMINÁŘ
Přípravný seminář je pro kandidáty na EW povinný. Tématy semináře jsou informace o rozdílu mezi
vyučováním supervize a poskytováním supervize, přehled etických otázek a informace k napsání
písemné práce a průběhu evaluačního workshopu.
Přípravný seminář je pouze pro certifikované supervizory. Po absolvování přípravného semináře není
bezpodmínečné nutné pokračování do dalších části EW.
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PÍSEMNÁ PRÁCE
Kandidát odevzdá administrátorovi písemnou práci na téma „koncept vyučování supervize“ v rozsahu
4 – 5 normostran formátu A4. Kandidát si sám zvolí téma vztahující se k výuce supervize a zpracuje je
formou teoretický - didaktického pojednání o vedení výuky (např. celková koncepce výcviku
v supervizi, pojetí výuky jednotlivých modulů a jejich předání, uspořádání výukové situace apod.)
Práce představuje kandidátovu základní úroveň přemýšlení o supervizi a její výuce.
Kandidáti dostanou mailem definitivní písemné vyrozumění o přijetí či nepřijetí písemné práce.
Odpověď zasílá zkoušející ve dvou verzích – kandidátovi a administrátorovi.

FINANČNÍ VYROVNÁNÍ
Hradí se na účet ČIS - č.ú.: 176 505 475/0300 (do zprávy pro příjemce napište prosím své jméno)
Cena přípravného semináře se bude odvíjet od počtu přihlášených.
Cena závěrečného posouzení se skládá z několika položek:
1) Poplatek za přípravný seminář.
2) Nevratný poplatek za čtení, posouzení a vyhodnocení písemné práce.
3) Poplatek za závěrečné posouzení obsahuje náklady na honorář zkoušejících, honorář
administrátora, pronájem prostor a ostatní režii.
Poplatek za EW je kandidát povinen uhradit před konáním EW.

ZÁVĚREČNÉ POSOUZENÍ
(V bodech 1 -2 jsou zkoušející pouze v roli pozorovatelů, nevstupují aktivně do procesu.)
1) Adept si vybere specifické téma z oblasti supervize, které by chtěl ostatním představit. Předává ho
seminární (výukovou) formou přítomným kolegům ve skupině. Může zakomponovat do celku,
propojit s obecným tématem supervize.
(10 minut)
Následuje diskuse a reflexe od ostatních účastníků EW.
(10 minut)
V této části kandidát prokazuje svou schopnost hlouběji porozumět vybranému superviznímu
tématu, přemýšlet o něm, edukativně, srozumitelně a tvořivě jej představit a předat kolegům, vést
o něm diskusi s respektem k úrovni posluchačů a skupinové dynamice.
1

2) Adept si zvolí jeden z výukových modulů . Představí, jak naplánuje strukturu výukového víkendu
(časové rozvržení, metody….), jak téma uvede, jaké metody výuky zvolí, k jakému cíli směřuje, jak
pozná, že studenti modulu porozuměli.
(10 minut)

1

úvod do supervize; modely a rámce supervize, etické otázky supervize; tvořivé intervence; různé přístupy
k supervizi; týmová supervize v podmínkách organizací; osobní vývoj a supervize; význam vztahu
v supervizi; sedmiúrovňový model
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Následuje diskuse, kde má účastník možnost popsat a objasnit své úmysly, kroky, časování…
(10 minut)
V této části kandidát prokazuje:


svoji schopnost přemýšlet o filosofii supervize a struktuře výcviku,



svoji dovednost vytvořit vhodné vyučovací podmínky s respektem k fázím výcviku a s ohledem
k úrovni posluchačů, k tématu, k únavě…

3) Pohovor vedoucích s každým adeptem (max. 45 minut)
Pohovor se vztahuje k vybraným tématům z písemné práce, k částem EW 1) a 2), k etickým
otázkám a případně dalším relevantním tématům, která se mohou objevit v procesu EW.

Evaluační workshop má kolokviální podobu a mohou se jej účastnit i další členové ČIS.
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