SLOVENTA Društvo za transakcijsko analizo Slovenije
DRUŠTVO ZA TRANSAKCIJSKO ANALIZO SLOVENIJE – SLOVENTA
organizira 4. strokovno srečanje

2. in 3. februar 2018
v Mestnem muzeju v Ljubljani, na Gosposki 15, Ljubljana
Strokovnjaki, ki delate v pomagajočih poklicih, pogosto doţivljate velike pritiske na svojih
delovnih mestih – bodisi z učenci s posebnimi čustvenimi in učnimi potrebami, z ljudmi, ki so v
čustvenih stiskah zaradi travm, depresije, izgorelosti, pritiskov okolja, delovnega mesta ali duševne
bolezni, se nahajajo v težkih materialnih okoliščinah, doživljajo posledice razpada družine, so bolni ali
imajo težave z vključevanjem v družbeno okolje. V vaših vlogah morate pogosto iskati ravnotežje med
stresom, ki ga doživljate ob svojem delu z uporabniki, časovnim pritiskom ter vse hitrejšimi
spremembami v organizacijah in okolju. Svoje pomembno delo lahko opravljate učinkovito in kvalitetno
samo, če imate dovolj podpore v delovnem okolju, vključno s kvalitetno supervizijo.
Z namenom, da vam predstavimo kaj je supervizija, kakšen je njen pomen v poklicih, ki nudijo
pomoč drugim, smo se odločili, da organiziramo strokovni posvet z domačimi in tujimi
predavatelji.
Na posvetu bomo izpostavili izzive v superviziji ter vas seznanili z različnimi pristopi, metodami
in tehnikami, ki se trenutno uporabljajo v supervizijskih procesih.
-

Srečanje bo potekalo v obliki predavanj in delavnic s praktičnimi neposrednimi predstavitvami
pristopov domačih in tujih strokovnjakov.

-

Organizirana bo tudi okrogla miza o izzivih supervizije.

-

Podana bo možnost skupinske supervizije

-

Predstavili bomo tudi novejše strokovne publikacije na tem področju.

Sodelujoči predavatelji ter naslovi delavnic oziroma predavanj:
1

Dr. Alenka Kobolt
Predavanje: Izzivi supervizije na področju psihosocialnega dela

2

Barbara Repinc Zupančič, PTSTA-Psihoterapija
Delavnica: Moj učni stil – je lahko supervizija boljša, če ga poznam?

3

Dr. Brigita Rupar
Predavanje: Evropski okvir kompetenc za supervizijo in koučing

4

Dr. Cathy Mc Quaid (GB), TSTA-Psihoterapija
Delavnica (v angleščini): Uporaba supervizije za izboljšanje vaše prakse (Using
supervision to Strenthen Your Practice)

5

Evelyne Papaux (Švica), TSTA-Izobraţevanje
Delavnica (v angleščini): Ranljivost v transformacijski izkušnji supervizije (The Role of
Vulnerability in the Transformational Experience of Supervision)

6

Mag. Ivana Mandarić, PTSTA-Psihoterapija in dr. Lidija Vasiljević (učiteljica in supervizorka
psihodrame)
Delavnica: Supervizija skozi psihodramsko akcijo – integrativni pristop psihodrame in
TA

7

Lynda Tongue (GB), TSTA-Organizacija
Delavnica (v angleščini): Supervizija in zakaj jo vsi potrebujemo (SuperVision, and why we
all need it)

8

Marco Mazzetti (Italija), TSTA-Psihoterapija in TSTA-Svetovanje
Predavanje (v angleščini): Supervizija: TA perspektiva (Supervision: a TA matter)
Delavnica (v angleščini): TA supervizija v akciji (TA supervision in action)

9

Dr. Maša Ţvelc
Predavanje: Spodbujajoči in ovirajoči dejavniki v superviziji psihoterapije

10

Dr. Mojca Dernovšek in Urška Battelino
Delavnica: Kaj mora supervizor psihoterapevtov/terapevtov vedeti o obsesivno
kompuzivni motnji

11

Mag. Tatjana Gjurković (Hrvaška), PTSTA, registrirana terapevtka z igro (RTP)
Delavnica (v angleščini): Obvladovanje izzivov supervizije

12

Dr. Tatjana Roţič
Delavnica: Čustvena dinamika v superviziji

Na strokovno srečanje vljudno vabimo tudi kolege drugih terapevtskih usmeritev, psihologe, psihiatre,
zdravnike družinske medicine in pediatre ter druge zdravstvene delavce, socialne pedagoge, socialne
delavce, delovne terapevte, pedagoge, učitelje, strokovnjake, ki delajo z ljudmi v podjetjih, in vse, ki se
neposredno ali posredno srečujejo s supervizijo pri svojem profesionalnem delu.
Vabljeni vsi, ne glede na vaše izkušnje s supervizijo - bodisi, da ste šele začetnik, že imate za seboj
določeno kilometrino ali pa se pripravljate ali že nahajate v mentorski, tutorski, supervizorski vlogi.
Predavanja in delavnice tujih gostov bodo potekali v angleškem jeziku. Uradnega prevajanja ne bo,
zagotovljena pa bo pomoč posameznim slušateljem, ki bi prevajanje potrebovali.
Vsi diapozitivi tujih gostov bodo prevedeni v slovenski jezik.
Za dodatna vprašanja smo na voljo na elektronskem naslovu judita.bagon@t-2.net ali info@sloventa.si.

Prosimo, če vabilo pošljete vsem, za katere menite, da bi jih strokovno srečanje zanimalo.

Programski odbor:
dr. Gregor Ţvelc, Aleksandra P. Meško, Slavica
Ravnik, Barbara Repinc Zupančič, Melita Košak,
mag. Ivana Mandarić, Ksenija Kos, dr. Leonida
Zalokar, Laura Ira Tratnik

Predsednica društva Sloventa:
Slavica Ravnik
Kontakt:
Judita Bagon, tajnica
E-naslov: judita.bagon@t-2.net
tel: 031 321 221

Organizacijski odbor:
Slavica Ravnik, Saša Frece, Helena Poţun,
Darja Poljanec, Pika Bensa, Jana Šušteršič, Igor
Ravnik, Barbara Repinc Zupančič, Tina Bončina
in Judita Bagon

KOTIZACIJA IN PRIJAVE
Kotizacija za strokovno srečanje 2. in 3. februar 2018 je 110 EUR.
Za zgodnje plačnike (do 20.12.2017) je 10% popusta, za člane društva Sloventa pa dodatnih 20%.
V ceno kotizacije je vključena udeležba na predavanjih, delavnicah in skupinski superviziji, strokovno
gradivo (elektronsko), kava med odmori ter kosilo (stoječi bife) v petek in soboto.
Kotizacijo nakažite na:
- Transakcijski račun: IBAN: SI56 0201 0009 2460 657 (pri NLB, Trg revolucije 2, Ljubljana)
- Koda namena: OTHR, Namen plačila: kotizacija za »Ime in Priimek udeleženca«
- Prejemnik: Društvo za transakcijsko analizo Slovenije SLOVENTA, Bratovševa ploščad 2, 1000
Ljubljana
- referenca: 00/datum (npr. 20122017)
- SWIFT CODE (BIC) za nakazila iz tujine: LJBASI2X
Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. 031 321 221 ali na e-naslov: judita.bagon@t-2.net.

PRIJAVNICA
4. strokovno srečanje 2. in 3. februar 2018

POMEN IN IZZIVI SUPERVIZIJE V PSIHOSOCIALNIH POKLICIH, ZDRAVSTVU, VZGOJI IN
IZOBRAŢEVANJU TER MANAGEMENTU
Ime*________________________________Priimek*______________________________________
Naslov:__________________________________________________________________________
Telefon: ____________________________________e-mail:*_______________________________
Kotizacijo bom poravnal (obkroţi):
A
B
C
D

kot član Društva Sloventa do 20.12.2017 v višini 75 EUR
kot član Društva Sloventa po 20.12.2017 v višini 90 EUR
nisem član društva, do 20.12.2017 v višini 100 EUR
nisem član društva po 20.12.2017 v višini 110 EUR

Plačnik kotizacije: (naziv, naslov), kadar je plačnik druga oseba ali ustanova
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
*obvezni podatki
Potrebujem pomoč pri prevajanju iz angleščine:

DA

NE

