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Podpis prijavitelja
Datum

da, dovoljujem uporabo mojih podatkov za prejemanje obvestil s strani ZDGNS

* navedite oba kontakta, da lahko potrdimo vašo prijavo in vas v primeru sprememb kontaktiramo

* E-naslov
*Telefon

Status (član ali strokovni delavec ZDGNS ali naših društev, navedite drugo,…)

Naslov

Ime in priimek

Prijavnica na 10 srečanj: Supervizija

Organizacija

ne dovoljujem

 ROK IN NAČIN PRIJAVE
Prijave zbiramo do srede 10.10. do 14. ure
Prijavnico lahko pošljete na elektronski
naslov naglusni@zveza-gns.si ali faksu 01
500 15 22 na Zvezo društev gluhih in
naglušnih Slovenije.
V primeru odpovedi udeležbe nam svojo
odločitev prav tako sporočite vsaj tri delovne
dni pred predvidenim izobraževanjem.
€ KOTIZACIJA IN PLAČILO

Zveza društev
gluhih in naglušnih Slovenije
v okviru
Izobraževalnega centra
organizira

Supervizijo

Kotizacija znaša 35 EUR na posameznika
za posamezno srečanje in 25 EUR na
posameznika na srečanje, ki je član ali
strokovni delavec ZDGNS ali naših društev.
Kotizacija vključuje stroške organizacije,
izvedbo srečanj in potrdilo o udeležbi.
Udeleženci prejmete račun za plačilo tri dni
pred prvim srečanjem na elektronski naslov,
ki ga boste navedli na prijavnici.
Kotizacije se poravna v enkratnem znesku
za vseh 10 srečanj. Kotizacijo se lahko
poravna tudi v dveh obrokih. Prvi obrok se
plača pred prvim srečanjem, drugi obrok pa
se poravna po izvedbi prvih petih srečanj.
Minimalno število prijavljenih oseb je osem,
v primeru nezadostnega števila prijav se
supervizija ne bo izvedla.
Organizator si pridružuje pravico do
spremembe programa in izvedbe srečanj. V
primeru kakršnih koli sprememb boste pisno
obveščeni na elektronski naslov, ki ste ga
podali ob prijavi

Prvo srečanje: 16 oktober 2018,
torek ob 13 uri
KJE: ZDGNS – Drenikova 24, Ljubljana
mala sejna dvorana

SUPERVIZIJA

O POTEKU SUPERVIZIJE
Supervizija poteka v manjši skupini, od 8 do
12 supervizantov, ki se srečujejo v
supervzijskem ciklusu, ki obsega najmanj 10
zaporednih srečanj, enkrat na mesec po dve
pedagoški uri.

Supervizijo razumemo kot metodo
spodbujanjanja profesionalnega in osebnega
razvoja strokovnih delavcev na različnih
delovnih področjih, za katera je značilno delo
z ljudmi, kot so: socialno varstvo, vzgoja in
izobraževanje, zdravstvo in gospodarstvo.
Supervizija je ena izmed možnosti, ki
omogoča vodeno izmenjavo izkušenj članov
skupine in njihov profesionalni razvoj.

Srečanje se začne z opisom izkušnje
supervizanta, čemur rečemo supervizijsko
gradivo. Na srečanju supervizor s pomočjo
izbrane supervizijske metode omogoči
izmenjavo in primerjavo izkušenj, vrednot,
stališč in mnenj članov skupine. S tem se
omogoči novi pogled in priložnost
preizkušanja in integracije novih možnosti
vedenja. Sledi še pisna refleksija o doživljanju
, ravnanju in skupinski dinamiki ter
pomembnih trenutkih srečanja).
Kdo izv aj a?

Torej supervizija omogoča pridobivanje, prenos
in izmenjavo poklicnega znanja, spretnosti in
vrednot s čem izboljšamo kompetentnost in
avtonomnost dela.
Pomemben del supervizije je refleksija
posameznika, pogled iz distance o tem kaj
poklicno misli, vidi, čuti, kjer nam pogled od
zgoraj z razdalje omogoča drugačno
zaznavanje in razumevanje dogodkov.
S supervizijo osvetlimo lastne vedenjske
strategije reševanja vsakodnevnih situacij in
odpremo nove vidike. Omogoča razvoj
lastnega delovnega stila, razbremenjevanje
napetosti, stresa in kreativno reševanje
poklicnih vprašanj.

Dubravka Hrovatič, univ.dipl. socialna
delavka, supervizorka z licenco za izvajanje
supervizije na področju socialnega varstva z
dolgoletnimi izkušnjami na področju
supervizije. Teoretično izhodišče za izvajanje
njenega načina supervizije temeljijo na
prepričanjih teorije izbire in realitetne terapije
saj je Basic week instructor v okviru William
Glasser Inštituta, aktivna članica in
soustanoviteljica Evropskega Inštituta za
realiteno terapijo in članica učiteljskega zbora
na omenjenem inštitutu. Ima tudi licenco za
izvajanje inside-out couchinga. Supervizijo na
področju socialnega varstva izvaja od leta
2005 tako v javnih ustanovah kot tudi v
nevladnem sektorju.

O ZDGNS
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
(ZDGNS) je reprezentativna invalidska
organizacija za gluhe, naglušne, gluhoslepe in
osebe s polževim vsadkom, v katero je
vključenih 13 medobčinskih društev gluhih in
naglušnih ter je izvajalka posebnih socialnih
programov na državni in lokalni ravni.
ZDGNS ima podeljen status društva, ki deluje v
javnem interesu na področju socialnega
varstva.
Smo ustanovitelji Zavoda Združenje tolmačev
za slovenski znakovni jezik. Znotraj ZDGNS
delujejo:
-

Inštitut za slovenski znakovni jezik
Izobraževalni center
Tehnično informacijska pisarna
Spletna TV
Športna Zveza gluhih Slovenije

 INFORMACIJE IN PRIJAVE
Adem Jahjefendić
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije Izobraževalni center
Drenikova 24, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/505 80 46 , faks 01/500 15 22
E-pošta: naglusni@zveza-gns.si
.

