
SUPERVIZNÍ MECHECHE III. 

TUDYTAM, z.s.
tudytam-vzdelavani.cz

kurzy@tudytam-vzdelavani.cz; +420 721 847 730

Po úspěšných předchozích ročnících pokračujeme ve sdílecím a rozvojovém setkávání 
supervizorů. Potřetí, tedy již pěkná tradice.

PRŮBĚH

Témata budeme definovat
společně na začátku setkání.
Předpokládáme práci 
v paralelních skupinách.
Prostor pro diskuse a sdílení.
Možnost supervidovat svoje
supervizní kazuistiky.

Raut, kuloáry ...

Abychom mohli být dobrými (a stále lepšími 😀) supervizory, je potřeba otevřeně 
mluvit o tom, jak se nám v supervizi daří, s jakými úspěchy i neúspěchy se setkáváme, 

jaké otázky promýšlíme… Na supervizním mecheche vytváříme otevřený 
a respektující prostor, který nám umožňuje mluvit o všem, 

co s naší supervizní praxí souvisí.

ODBORNÁ ČÁST – 9:30 -16:30 
= FACILITOVANÝ PROSTOR

NEFORMÁLNÍ ČÁST – 17:00 - ??? = SUPERVIZNÍ VEČÍREK

Je možné účastnit se obou části programu i jedné z nich (přirozeně je možné i účast na
neformální části zcela vynechat).

KDY?          

KDE?      VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TUDYTAM 
               Kde proběhne večerní setkání doplníme před konáním akce. 

24. 10. 2023             

https://www.acidcoffee.cz/prostor-a-my


PŘÍPRAVA A FACILITACE AKCE

TUDYTAM, z.s.
tudytam-vzdelavani.cz

kurzy@tudytam-vzdelavani.cz; +420 721 847 730

Faktura bude zaslána e-mailem zaregistrovaným účastníkům cca 2 týdny před akcí.
Chcete se na akci přihlásit na poslední chvíli, tj. méně než 7 dní před jejím zahájením? 

Máte jakékoliv další dotazy?
Obracejte se, prosím, na email: honza@tudytam-vzdelavani.cz.

TĚŠÍME SE!

ZA KOLIK?

Odborná část + neformální část – 2 540,- Kč / účastníka
Pouze odborná část – 2 340,- Kč / účastníka
Pouze neformální část – 200,- Kč / účastníka

„Mecheche v TUDYTAM je svobodný prostor pro sdílení nejen zkušeností, pochyb a otázek, ale i "jiných" 
pohledů různých škol, což je nejcennější. Lektoři jsou sehraní a obdarovaní dobrou energií a humorem, 

které šiří kolem sebe a nakazí jím všechny ostatní. A dobrá, uvolněná atmosféra je živnou půdou 
pro učení se od druhých a vlastní sebereflexi. Mám to tam ráda.“

„Vyhovovala mi struktura, svobodná možnost výběru supervizního prostoru. Cítil jsem se bezpečně. 
Bavila mě kreativní atmosféra, která je nejspíš přítomna v samé podstatě Vašeho spolku. 

A přítomní ji nějakým způsobem rezonovali. Rád se zase někdy zastavím.   “


