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Cílem příspěvku
představení supervizních metod práce jako
cesty ke zkvalitnění práce ve školách a školských zařízeních
podpory profesního růstu
hledání nových řešení
prevence vyhoření v profesích náročných na mezilidské vztahy

pojem supervize
základní cíle
východiska
formy, postupy a metody
pravidla (s důrazem na vytvoření bezpečného prostředí pro reflexi
vlastní práce a vybudování kvalitního supervizního vztahu)

postup plánování supervize pro školu či školské zařízení
instituce, které kvalitu supervize garantují
podmínky pro supervizi ve školství
příklady dobré praxe

Pojem supervize
velmi efektivní prostředek zkvalitňování práce ve všech oblastech,
ve kterých je důležitý vztah mezi lidmi
poskytuje podporu profesionálního růstu především prostřednictvím
bezpečného prostoru pro reflexi vlastní práce
pro hledání nových způsobů řešení obtížných mezilidských situací

cesta
jak vyjádřit vlastní obavy a nejistoty v práci
jak hledat inspiraci, podporu a informace pro novou zkušenost

možnost profesionálního růstu
i efektivní způsob prevence vyhoření, kterým jsou lidé v profesích
náročných na vztahy a práci s lidmi ohroženi

3 zákl. charakteristiky
pomoc a podpora profesionálního růstu
rozvoj dovedností a porozumění v práci
umožňuje rozpoznávání a efektivnější využívání
vlastních osobních zdrojů
→ posilování autonomie a nezávislosti

reflexe/posouzení procesu s cílem vyvarovat se
chyb
udržet uspokojení z práce jako prevence
vyhoření

2 úrovně působení
rozvoj pracovníků
profesionální dovednosti
osobnostní rozvoj

rozvoj instituce/organizace
splnění standardů práce
etická pravidla profese
reflexe týmové práce

Základní podmínky dobré
supervize
1. dobrovolnost
dobrý profesionál má potřebu supervize a aktivně jí vyhledává
přáním každého dobrého vedoucího týmu je, aby jeho lidé
supervizi žádali
snahou každého osvíceného vedoucího je, aby ji svému týmu
nabízel a vytvářel pro ni podmínky
potřeba supervize je tak znakem kvality profesionála, který
současně pracuje tím kvalitněji, čím víc supervizi využívá

supervizi nelze nařídit, lze ji jen nabízet a propagovat
to může efektivně dělat ten, kdo s ní má sám dobrou zkušenost

2. kvalitní supervizní vztah založený na důvěře
možnost zvolit si supervizora
předpokladem je pozitivní očekávání zisku od
někoho
koho považujeme za autoritu
imponuje nám
přitom nás přijímá jako partnera
máme k němu důvěru

partnerský vztah, setkání odborníků, kde má každý
z nich vymezený pracovní úkol
za obsah, na kterém se pracuje, je zodpovědný supervidovaný
za průběh a efektivitu procesu je zodpovědný supervizor
supervidovaný přichází na supervize připravený, přináší si
svůj materiál – případ, těžkost, obavu, nejistotu…
supervizorovým úkolem je vytvořit
kvalitní vztah, ve kterém se supervidovaný cítí bezpečně
poskytovat mu potřebnou

zpětnou vazbu
inspiraci k reflexi, k novým pohledům a
řešením
informaci, pokud je to potřeba
disponuje dovednostmi aktivního naslouchání

je cvičený v hledání souvislostí, které
mohou unikat
nabízí tyto souvislosti supervidovanému
k prozkoumání

3. kvalitní supervizor
osobní i pracovní zralost!!
kontrolor ví x supervizor hledá

odbornost
supervizní
supervizor získává své specializované dovednosti pro řízení
supervizního procesu a kvalifikaci certifikovaným supervizním
výcvikem.

profesní

stálá spolupráce s 1 supervizorem
volba podle předmětu supervize
odborník z oboru
nezatíženost praxí

Formy supervize
individuální - práce supervizora s jedním profesionálem
skupinová
skupiny uzavřené - scházejí se v ustálené sestavě v pravidelných
intervalech
otevřené - vždy v poněkud jiném složení
ad hoc – sestavené k určitému tématu (případu)
setkání celého pracovního týmu včetně vedení (týmová supervize)
vhodné pro práci na některých tématech (zejména vztahová problematika
uvnitř týmu a komunikace uvnitř týmu)
např. které způsoby komunikace jsou v našem týmu efektivní a které naopak práci
brzdí a nepřispívají k dobré pohodě
co vzájemně od sebe potřebujeme, aby naše práce navazovala a aby z ní měl
uživatel největší užitek apod.

skupiny sestaveny z různých profesionálů z různých pracovišť,
s různým zaměřením
pro práci na tématech, která se týkají spíše jednotlivých uživatelů služeb
(mohou do situace přinášet zcela nové pohledy, které profesionální slepota
nedovoluje vidět)

Metody supervize
prezentování zkušenosti/těžkosti/úspěchu
supervidovaným
přímá účast supervizora při práci
supervidovaného
video/audiozáznam
písemně zpracovaná kazuistika
přehrávání reálných situací (ve skupině)

Supervize ve školství
obecně u nás přijímána v tzv. pomáhajících profesích
povinná v organizacích poskytujících sociální péči
k oblastem náročným na lidský vztah a práci s ním
bezesporu patří i výchova a vzdělávání, tedy oblast
školství, kde supervize zatím u nás místo na výsluní
příliš nemá
první vlaštovkou supervize v některých školských zařízeních pro
výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
v oblasti školního poradenství se možnost využívání supervize
skrývá v ustanovení Vyhl. č. 72/2005 Sb. o poradenských
službách, kde je uvedeno, že „pedagogickým pracovníkům
vykonávajícím pedagogicko – psychologickou činnost ve školách
a školských poradenských zařízeních je poskytována odborná
podpora za účelem zvýšení kvality poradenských služeb“
tedy otevřená nejen pracovníků školských poradenských zařízení,
ale i učitelům, kteří jsou rovněž součástí systému poradenských
služeb ve školství

Plánování supervizní zakázky
proč chceme supervizi?
potřeby organizace, týmu, pracovníků

na co se má supervize zaměřit?
vzdělávání, zlepšení spolupráce, vztahy v týmu, prevence
vyhoření

jaká forma a metody nám budou vyhovovat?
individuální, skupinová
pravidelná, ad hoc, plánovaná
prezentace, přímá, záznam

kdo bude supervizi poskytovat? (supervizní škola)
stálý supervizor, ad hoc k problému, doplnění intervizí

jaký styl bude vyhovovat naší organizaci?
případový, manažerský, vzdělávací...

kdy zařadíme supervizi do naší práce?
jaká bude priorita supervize, jakou hodnotu jí přikládáme

Kde hledat supervizora
ČMISK – Českomoravský institut pro supervizi a
koučink
www.cmisk.cz

ČIS – Český institut pro supervizi
www.superivize.eu

European Association for Supervision and
Coaching
www.easc-online.eu

Asociace supervisorů ve školství
www.supervizori.cz

ČMISK
2011 založena obecně prospěšná společnost Českomoravský institut pro supervizi a
koučing (ČMISK)
členem Evropské asociace pro supervizi a koučing (EASC)
cílem této společnosti
poskytovat kvalitní vzdělání v supervizi
sdružovat supervizory
nabízet možnost dalšího profesionálního růstu a místo výměny zkušenosti supervizorům
pečovat o jejich odborný růst
garantovat uživatelům supervize svým certifikátem kvalifikaci supervizorů
na webových stránkách www.cmisk.cz poskytuje uživatelům supervize
informace o supervizi
seznam certifikovaných supervizorů, včetně kontaktů

od 2013 je ČMISK institucí akreditovanou k provádění vzdělávacích programů
akreditovaných pro účely Zák. č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
byla mu MŠMT udělena akreditace k provádění vzdělávacího programu Supervizní
výcvik pro pracovníky ve školství
v trvání min. 2 let
v rozsahu 452 hodin výuky a praktického výcviku
po splnění vstupních kritérií, která se vztahují ke vzdělání, věku a profesionální
zkušenosti a zkušenosti s vlastní supervizí
ukončen zkouškou, jejíž součástí je písemná práce a její prezentace

Přijetí supervize ve školství
Oblast školního poradenství, zejména pak
školská poradenská zařízení a školní
poradenská pracoviště jsou jistě ideální
„vstupní branou“ pro supervizi do školství.
Lze si jen přát, aby se touto cestou dostala
i do školních kabinetů a sboroven.
Konečným příjemcem efektu supervize je
totiž vždy blaho klienta či žáka.

Příklady dobré praxe
seznámení se supervizí v pregraduálním studiu
nabídku krátkodobé supervizní podpory v rámci
kurzů DVPP akreditovaných MŠMT
projekt Moderní pedagog – EDUCO CENTRUM
Krnov

Bálintovské skupiny
další formy odborné podpory
kazuistické semináře
případové konference

S přáním, aby supervize našla
trvalé místo ve školství a byla ku
prospěchu vychovávajícím i
vychovávaným Vám děkuji za
pozornost.
honigova.sylva@gmail.com

