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Supervizija i kolektiv a žetev zgod
(Janko Stergar)
Supervizija
● metoda/proces raz išlja ja o
tem, kako opravljamo svoje delo
v pokli ih po oči Kobolt, 2001).
● cilji: poveča a sposo ost
refleksije, osebnostna
rast, a jša verjet ost za pojav
izgorelosti, oljša ko u ika ija,
● razvojno-edukativni model
(izkustvena oblika dela)
● skupinska oblika dela (3-10 ljudi)
● sreča ja vsakih 14 dni

•
•

•
•

Kolektiv a žetev zgod
iskanje pozitivnih zgodb
udeleže ev
glavni namen: soustvarjanje
prostora za pogovor - posluša je i
pripovedova je uče je
komuniciranja), osebnostna rast
skupinska oblika dela (6-20 ljudi)
eseč a sreča ja (dva- do trikrat
eseč o

ČUSTVENO OPISMENJEVANJE UČENCEV
(mag. Kristina Višati ki i Zde ka Čer elič
Delav i a za uče e:

Uče i spoz avajo os ov a čustva, teles e i psihič e z ake čustev, čustve o za ko i
vlogo sprožil ev. Čustva erijo s ter o etro , spoz avajo ustrez e i eustrez e
ači e izraža ja posa ez ega čustva, rešujejo težave preko iger vlog ter se učijo
različ ih ači ov sprošča ja.
CILJI: prepoz avajo z ake čustev, iščejo vzroke za pojav posa ez ih čustev, vred otijo
neprimerne in primerne odzive v socialnih situacijah.
OBLIKA DELA: skupinska (3 ure)

Izo raževa je in delavnica za strokovne delavce:

Strokov i delav i spoz ajo teoretič o os ovo čustve ega delova ja, ato pa sledi še
predstavitev i izved a e ake delav i e kot z uče i.
CILJI: ozaveščajo po e čustve ega opis e jeva ja uče ev, razu ejo ekatere vzroke
za sla šo ko trolo vede ja pri posa ez ih uče ih.
OBLIKA DELA: skupinska (2 uri)

DELAVNICE ZA STARŠE
(Branka Orož, Maja Verhovnik)
-

-

-

-

Poudarek a prido iva ju i for a ij i izkustve e delu v a jših
skupinah
Delavnica kot metoda dela se uporablja na tak ači , da čla i
skupine prispevajo k dinamiki skupine in do rešitev prihajajo s
sodelovanjem
CILJ: O druže ju i upošteva ju pravil skupi skega dela ter
iz e javi izkuše j sodelujejo, spoz avajo teh ike ko u ika ije,
predstavijo svoje primere dobre prakse in se zavedajo svoje vloge
in vpliva pri vzgoji
OBLIKA DELA: skupinska, delavnica (2 uri)
CILJNA SKUPINA: starši

HVALA ZA POZORNOST

