Pozvánka na 3. konferenci Českého institutu pro supervizi

Téma: IDENTITA SUPERVIZE
Termín: 15. - 17. září 2016
Místo: Konferenční středisko LUNA, Ledeč nad Sázavou
Tématem konference IDENTITA SUPERVIZE chceme reflektovat kulturní a společenské pohyby a změny, jejichž
prostřednictvím jsou testovány hodnoty vymezující naše postoje a jednání včetně profesních. Pokud je identita
otázkou společenského dialogu a dohody, jaký diskurz aktuálně platí o identitě supervize?
Nabízí se prozkoumat: Kdo nebo co vytváří a udržuje svébytnost supervize a supervizorů? Jak je vnímána
vzdělávacími instituty, zadavateli a supervidovanými? Čeho se supervizoři drží, co je vede při výkonu supervize?
Jak se pracuje s přesahy směrem k poradenství, terapii, couchingu, mentoringu a dalším disciplínám? Jak se
v těchto oblastech orientují supervizoři, zadavatelé či příjemci supervize? Jak jsou rozlišovací schopnosti těchto
jednotlivých subjektu kultivovány?
Uvítáme témata z oblastí: teorie a vzdělávání v supervizi, praktického výkonu a využívání supervize v různých
rezortech a oborech, používaných metod, ale i dilemat spojených se supervizní praxí.
Doufáme, že se konference stane platformou pro všechny strany supervizního pole - supervizory, supervidované,
zadavatele supervize a další kolegy a kolegyně, které problematika zajímá.
Konference se bude konat v hotelu Luna uprostřed krásné přírody poblíž Ledče nad Sázavou
(www.hotelluna.cz).
Termíny přihlášení a konferenční poplatky:
Konferenční poplatky: přihlášení a úhrada do 30. 6. 2016 = 1 500,- Kč po tomto datu 1 700,- Kč. Na místě 2 000 Kč.
Konferenční poplatek zahrnuje vstup na odborný program a raut. Ubytování a stravování není součástí
konferenčního poplatku.
Příjem přihlášek s aktivní účastí do 30. dubna 2016. S účasti pasivní do 30. srpna 2016 nebo naplnění kapacity
sálu.

Přihlášky k účasti jsou on-line přístupné na odkazu viz níže, nebo lze vyplnit formulář v příloze tohoto
oznámení a odeslat na cispraha@gmail.com. Informace k objednávce ubytování budou následovat.
Odkaz na online přihlášku:
https://docs.google.com/forms/d/1rzyYXcCc2XsgmJqeoXp7oY7awyutSUPd5k9EsaCKTW8/viewform
Více info na: http://www.supervize.eu/konference-2016/
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