Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zdravíme Vás po půl roce s pozvánkou na další – v pořadí již čtvrté - DISKUSNÍ SETKÁNÍ o
supervizi v praxi, které bude již podruhé věnováno supervizi ve školství.
Tentokrát se zaměříme na téma SUPERVIZE VE ŠKOLSTVÍ a KARIÉRNÍ SYSTÉM: Pro
koho? Kdy? Za jakých podmínek?
Za cíl si klademe vyjednávat o přiměřeném místě supervize ve školství.
Předpokládané tematické okruhy:
Organizační kultura školy a supervizní kultura (reflexe, rozvoj, partnerství)
Podpora učitele v profesním rozvoji v rámci kariérního systému (role uvádějícího učitele,
mentora profesního rozvoje, kolegiálních hospitací atp. ve vztahu k externí supervizi)
Přínosy a omezení vnitřní a vnější podpory při profesním rozvoji učitele
Předpokládané a zjišťované rozvojové potřeby učitelů: Kdo jak je zjišťuje a co s tím dělá?
Setkání se uskuteční 15. února 2017 od 11 do 17 hodin v prostorách Remedia Praha
(Praha 3, Křišťanova 15). Časový rozvrh dne: 11.00 – 12.30, 13.00 – 14.30, 15.00 – 16.30
s rezervou do 17.00. O přestávkách bude podáváno drobné občerstvení.
Účastníci diskusního setkání:
Zveme učitele (supervidované), ředitele (zadavatele supervize) a supervizory ve školství.
Pokud je to možné, přijďte prosím v této trojici (ředitel, učitel, supervizor) z jedné školy,
přispějete tím k vyvážené diskusi.
Přihlášku, kterou naleznete připojenou v e-mailu, pošlete na adresu
vzdelavani@remedium.cz nejpozději do 31. prosince 2016. Administrativní poplatek včetně
občerstvení činí 300 Kč, pro absolventy supervizích výcviků Remedia 200 Kč.
Přihlášení dostanou program setkání nejpozději týden před konáním akce e-mailem.
Pokud se chcete zorientovat v našich minulých aktivitách (Sněm supervizních líhní 1 + 2,
Supervize ve školství 1), zápisy z nich najdete na našich www zde.

Srdečně zveme a těšíme se na Vás!
Za Remedium Praha: Jana Tupá - manažerka vzdělávacích programů
Za vzdělávací program Řízeni a supervize v pomáhajících profesích:
Bohumila Baštecká, Milan Kinkor, Jarmila Rollová, Karolína Duschinská - odborní garanti a
lektoři

V Praze dne 23. listopadu 2016

