14:30
17:00 - 19:00
9:00 - 10:30
11:00 - 12:30
14:00 - 15:30
16:00 - 17:30

společně
moderuje: PhDr. Martin
Hajný
pracovní dílny
společně
moderuje: MUDr.
František
Matuška

pátek

společně
moderuje: PhDr.
Irena Švábová

společně
moderuje:
PhDr. Jiří
Tošner

čtvrtek

Rozmanitost supervizních světů
čtvrtek 5.10.2017

pracovní dílny

9:00 - 10:30
11:00 - 13:00

sobota
společně
moderuje PhDr.
Bohunka
Baštecká

20:00

příjezd, registrace, ubytování, k dispozici les a bazén
přivítání účastníků
Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Jak porozumět přítomnosti?
Mgr. Miroslav Erdinger
Od supervize k pastoraci a naopak
doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc.
Osobní pohled na supervizní dění v Evropě
večeře
wellcome drink (v ceně konferenčního poplatku) a kuloáry
pátek 6.10.2017
Mgr. Jana Švadlenová (FHS)
Jak se studuje supervize na Kassel Universität SRN
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D. (Remedium)
Co děláme, když mluvíme o bezpečí.
Mgr. Milena Vaňková, Ph.D. (I-KOS, HERMÉS)
Rub a líc výcviků a celoživotního vzdělávání v supervizi
přestávka na kávu (v ceně konferenčního poplatku)
Mgr. Adéla Michková, Ph.D. (Remedium)
Čím je supervize pro zadavatele? Co zadavatel očekává od supervizora? Proměny v čase
MUDr. František Matuška (HERMÉS)
Systemická supervize - konstruktivní spolupráce pomáhajících profesionálů
PhDr. Milan Kinkor (ČIS, Remedium)
Kontrakt? Kontrakt! Kontrakt.
oběd
MUDr. Radana Syrovátková (ČIS)
Skupina v pohybu jako prostředek supervize
PhDr. Ivana Veltrubská (ČIS)
OSPOD, školství, dramatický trojúhelník, vzdělávací supervize
PhDr. Jitka Cápalová (ČMISK) PhDr. Irena Švábová (ČMISK)
Specifika školské supervize a jak na ně.
Jan Kostečka, Daniel Kaucký (ČIS)
Strojvůdce, výpravčí, průvodčí či pasažér… Aneb odlišnost supervizních intervencí v mikropohledu.
přestávka na kávu (v ceně konferenčního poplatku)
Jan Kostečka
Supervize jako prostor svobodného myšlení, aneb subjektivní argumenty pro zákonnou nekodifikaci
supervize v sociálních službách
Ladislav Otava (Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov)
Protipřenos sociálních pracovnic
PhDr. Jiří Broža (ČIS)
Šedá je teorie, barevný strom supervize
sdílení výstupů a zážitků z pracovních dílen (v případě zájmu)
večeře (pokud před rautem budete chtít a máte objednanou)
raut s hudbou v podání Bars Brothers (v ceně konferenčního poplatku)
sobota 7.10.2017
Dr. Martina Těmínová (ČIS)
Zpackaná supervize
PhDr. Martina Venglářová (ČIS), Mgr. Hana Boháčková (ČIS), PhDr. Alena Paloušová (ČIS)
Etická úskalí supervize - zkušenosti z praxe Etické komise ČIS
MUDr. František Matuška (HERMÉS)
Super-vize - stvoření či stvůra?
PhDr. Jan Šikl, Ph.D. (ČIS)
Dynamické síly v týmové a skupinové supervizi
Výstupy z dílen
Panelová diskuse na téma:
Proč vzdělávání v supervizi (co je z vašeho pohledu zásadní pro vzdělání supervizorů - bez čeho to
nejde, na co vzdělávání nedosáhne…)
doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc, MUDr. Jan Pfeiffer, MUDr. Radana Syrovátková, Mgr. Petra Konečná...
Závěr

