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Funkcie supervízie

Supervízia a jej význam
Práca pedagogického a odborného zamestnanca v
školstve je v súčasnosti náročnou a nekonečnou cestou.
Rôznorodosť náročných situácií, problémov či vzťahov v
každodennej praxi vytvára veľký nápor a emočný tlak na
pedagóga.
Tieto špecifiká práce predstavujú vysoké riziko následkov pôsobenia dlhodobého stresu - syndrómu vyhorenia, ktorému sa dá predchádzať pomocou supervízie.
Supervízia patrí k najúčinnejším nástrojom podpory a
pomoci pracovníkom v pomáhajúcich profesiách, teda aj
pedagógom a cez nich i samotným žiakom. Pomáha im
pozerať sa na svoju profesijnú prácu z inej perspektívy,
vedie k zamysleniu, sebareflexii a získavaniu nadhľadu
nad svojou prácou. Ide o jednu z najefektívnejších metód
profesionálneho rastu, je nástrojom rozvoja pracovníka a
organizácie, nástrojom zvyšovania kvality práce s klientom/ žiakom.

„Zvládnem túto triedu?“
„Prečo si neviem obľúbiť tohto žiaka?“
„Aký prístup mám zvoliť?“
„Čo som zanedbal/a, keď to v práci
nejde tak, ako by som chcel/a?“

 Podporná

„Vydržím pracovať s týmto kolegom?“
„Z čoho som čoraz viac podráždený/á,
unavený/á, nahnevaný?“

Týka sa podpory a pomoci zvládať emócie súvisiace s
prácou pomáhajúceho odborníka s klientom.

 Riadiaca

„Čo ma zneisťuje?“
„Všimne si vedenie moju snahu?“
„Má moje úsilie vôbec zmysel?“

Plní hlavne funkciu kvality práce v prospech supervidovaného a v prospech klienta.

Individuálna supervízia
Individuálna supervízia je pomáhajúci rozhovor supervízora s pracovníkom, ktorého základom je vytvorenie vzťahu s atmosférou bezpečia a dôvery.
Rozhovor prebieha na základe dopredu dohodnutých a ujasňovaných
cieľov - o čom by mala supervízia byť, o čom by sa chcel pracovník
rozprávať, v čom by chcel pomôcť. Na ďalších stretnutiach sú ciele a
postupy ďalej upresňované.
Rozhovory sa týkajú témy dôležitej pre pracovníka: obsahu práce, prípadu, rozvoja zručností, jeho pracovnej pozície a začlenenia v nových
úlohách či rolách, práci v tíme, ako aj prežívania pracovných situácií alebo
situácií či kontaktov s inými ľuďmi v práci.
Supervízor vytvára bezpečný priestor pre sebareflexiu, podporuje odborníka/učiteľa v zorientovaní sa v jeho situácii, pomáha mu hľadať odpovede na otázky ako byť kompetentnejší v práci. Pomáha mu uvedomiť si:
čo robí dobre vo svojej práci, čo ho môže osobne vo vzťahu s klientom
(žiakom) či kolegom obmedzovať, čo by mohol skúsiť inak a ako. Spoločne
hľadajú cestu, ktorá by najlepšie vyhovovala daným okolnostiam.
Individuálna supervízia je vhodná tiež pre začínajúcich zamestnancov v
rámci ich adaptačného vzdelávania.

Základné formy supervízie

Skupinová supervízia

Pracovník sa môže rozhodnúť, akú formu supervízie si vyberie.

Bálintovská skupina je štruktúrovaná forma skupinovej
supervízie, ktorá má svoje pravidlá a presnú postupnosť krokov.
Hlavné charakteristiky bálintovského prístupu:
 Zameriava sa na konkrétny prípad a vzťahové ťažkosti v
ňom (rozbor ide len do hĺbky potrebnej na objasnenie súvislostí týkajúcich sa vzťahu). Skupinové stretnutia nie sú
zamerané na osobnosť pomáhajúceho odborníka a osobnú terapiu !!!
 Skupina má 6 až 12 členov., ktorí sedia v kruhu.
 Čas trvania: 60- 90 minút.
 Vedúci skupiny je odborník s tréningom a so skúsenosťami s vedením malých skupín, nesie zodpovednosť za priebeh, smerovanie a napĺňanie funkcií skupiny.
 Základom práce skupiny je vytvorenie atmosféry bezpečia, dôvery, rešpektu, diskrétnosti, ako aj dodržanie mlčanlivosti o skutočnostiach preberaných na skupine.

Ide o rozvoj kompetencií, zručností, porozumenia a
schopností pomáhajúceho odborníka s cieľom lepšie porozumieť klientovi/žiakovi, kolegovi .... viac si uvedomovať svoje reakcie voči nemu, rozumieť dynamike vzťahu
medzi nimi.

„Poradím si s týmto žiakom?“

Nie je kontrolou, je pomocou a podporou.

Bálintovská skupina

 Vzdelávacia

?????

Skupinová supervízia je efektívna forma zvyšovania profesionálnych
kompetencií pomáhajúcich profesionálov, ktorá využíva „silu“ skupiny,
jej potenciál a charakteristiky (pravidlá, skupinová dynamika, vzájomná podpora, rôznorodosť uhlov pohľadu .....) pod vedením profesionálneho supervízora.
Ide o také usporiadanie, kde jeden z kolegov prezentuje prípad, kazuistiku alebo problém, ostatní ho sprevádzajú a spolu s ním a supervízorom prezentujú rôzne uhly pohľadu, rôzne spôsoby reakcií, možné príčiny pracovných ťažkostí ..... Umožňuje tak
účastníkom pozrieť sa na ťažkosti cez obohacujúcu optiku iných.

Tímová supervízia je interaktívne stretnutie supervízora s pracovným tímom (tím pracoviska, tím profesionálov pracujúcich s jedným klientom alebo úlohou a pod.). Zameriava
sa na činnosť tímu ako celku a jeho efektivitu, prípadne na prácu celej organizácie. Supervízia je orientovaná na podporu tímu, na hľadanie jeho potrieb, záujmov, kompetencií a
usporiadanie rolí na pracovisku a pod.

Možnosti supervízie v školstve
 Individuálna supervízia
 Skupinová supervízia neštruktúrovaná, štruktúrovaná (formou bálintov-

Podrobnejšie informácie o supervízii môžete získať v najbližšom CPPPaP.
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ských skupín) pre pedagogických aj odborných zamestnancov:
- školskí špeciálni pedagógovia, školskí psychológovia
- učitelia, výchovní poradcovia, koordinátori prevencie
- riadiaci pracovníci škôl
 Tímová supervízia pre školu

