Latvijas Supervizoru apvienības 10 gadu jubilejas konference

„SAVSTARPĒJĀ ATZĪŠANA”
2016. gada 21. oktobrī RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Durbes ielā 4, Rīgā
Latvijas Supervizoru apvienība, sadarbībā ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu „RISEBA” un Rīgas Stradiņa
universitāti, organizē konferenci, kas paredzēta supervizoriem, supervīzijas studentiem, psihologiem, psihoterapeitiem,
veselības nozarē strādājošajiem, mākslas terapeitiem, pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, uzņēmējiem, personāla
vadītājiem, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem, kuriem ir interese par supervīziju. Tās mērķis ir stiprināt Latvijas
supervizoru kopējo profesionālo identitāti, veidojot tiltus un savstarpēji atzīstot supervīzijas dažādību valsts, pašvaldību un
biznesa vidēs. Konferences dalībnieki pilnveidos savu profesionālo kompetenci, diskutēs par profesionālajiem izaicinājumiem,
supervīzijas iespējām un meklēs iespējamos risinājumus.
09:00 – 09:30
09:30 – 09:35

Reģistrēšanās
Konferences atklāšana
Maija Zakriževska

Dr. psych., Mg. sc.sal., supervizore, RISEBA asoc. prof., Latvijas Supervizoru apvienības valdes priekšsēdētāja

09:35 – 09:40

Svinīga uzruna

Ilze Skrodele-Dubrovska

Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta direktora vietniece

09:40 – 10:00

Supervīzijas attīstība Latvijā. Pagātne. Tagadne. Nākotne.
Inese Stankus-Viša

ANSE valdes locekle, Mg. soc. darbā, supervizore, lektore

10:00 – 10:30

Supervīzijas vadīšanas specifika mediācijā un konfliktu risināšanā uzņēmumos
un organizācijās
Aloizs Leiendekers (Aloys Leyendecker)

Diplomēts vācu psihologs, pedagogs un teologs, organizāciju konsultants, mediators, mediācijas pasniedzējs

10:30 – 10:50

Kompetences līdzības un atšķirības dažādās vidēs praktizējošiem supervizoriem
Jeļena Ļevina

Dr. psych. RSU docente, profesionālās maģistra studiju programmas „Supervīzija” vadītāja

10:50 – 11:10

Supervizoru profesionālās identitātes attīstība: dažādības perspektīva
Līga Vaivode-Kalnmeijere
Mg. paed., supervizore

11:10 – 11:30

Dažādās darba vidēs strādājošo supervizoru profesionālās vērtības
Sandra Aleksandra Hartmane

Mg. iur., Mg. sc. sal., Mg. paed., MBA, supervizore

11:30 – 12:00

Kafijas pauze
Grāmatas „Supervīzija: teorija un prakse” atklāšanas svētku brīdis
Kristīne Mārtinsone

12:00 – 12:30

Dr. psych., Mg. paed., Mg. sc.sal., supervizore, RSU Sabiedrības veselības un sociālas labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas
un pedagoģijas katedras vadītāja, asociētā profesore

Sandra Mihailova

Dr. psych., Mg. paed., Mg. sc. sal., supervizore, RSU socioloģijas un psiholoģijas katedras vadītāja, asociētā profesore

APAĻĀ GALDA DISKUSIJAS „LĪDZĪGAIS UN ATŠĶIRĪGAIS”
Kādēļ nepieciešama supervīzija?
•
•
•
•

12:30 – 13:30

Vēsture, pētījumi, jēga
Process un rezultāts
Kvalitāte un efektivitāte
Supervīzijas un koučinga atšķirības

Kas ir profesionāls supervizors un viņa kvalifikācija?
•
•
•

ANSE un supervizora kompetences
Atšķirīgās skolas un izglītības kvalitāte (process un rezultāts)
Kvalifikācija,sertifikācija un kvalitāte

Ko dara supervizors?
•
•
•

Supervīzijas formas (individuālā, grupas, komandas, organizācijas, vadības)
Atšķirīgās pieejas, metodes un stili
Supervizora personība

Supervīzija dažādās jomās: līdzīgais un atšķirīgais?
•
•
•
•

13:30 – 14:30
14.30 – 14.50

Supervīzija
Supervīzija
Supervīzija
Supervīzija

psihologiem
psihoterapeitiem
sociālā darba un publiskās pārvaldes jomā
uzņēmējdarbības jomā

Pusdienas
Partnerība, vienlīdzība, iemiesošanās un radošums supervīzijas attiecībās
Sisija Liku (Sissy Lykou)

MA, P. G. Cert., konsultante, psihoterapeite, deju un kustību psihoterapeite, supervizore

SUPERVĪZIJAS MEISTARKLASES
Sistēmiskās konstelācijas metodes izmantošana grupas supervīzijā
Aloizs Leiendekers (Aloys Leyendecker)

Organizāciju konsultants, mediators, mediācijas pasniedzējs

Iemiesots radošums supervīzijas attiecībās – kad neverbālā informācija palīdz verbālajai
Sisija Liku (Sissy Lykou)

MA, P. G. Cert., konsultante, psihoterapeite, deju un kustību psihoterapeite, supervizore

15:00 – 16:00

Supervīzija par supervīziju psihoterapijā – izaicinājumi un iespējas
Ginta Ratniece

Mg. math, Mg. psych., supervizore

Supervīzijas pieeja darbam organizācijās ar izteiktām dažādībām līderu komandā
Arita Featherstone

Līderprasmju trenere, supevizore

Supervizora kompetences dažādās profesionālās vidēs – kopējais un atšķirīgais
Inese Stankus-Viša

ANSE valdes locekle, Mg. soc. darbā, supervizore, lektore

16:15

Konferences noslēgums
Maija Zakriževska

Dr. psych., Mg. sc. sal., RISEBA asoc. prof., Latvijas Supervizoru apvienības valdes priekšsēdētāja

Konferences dalības maksa: 40 €. Cenā iekļauta dalība konferencē, izdales materiāli, kafijas pauze un pusdienas.
Katram konferences dalībniekam tiks piedāvāta iespēja piedalīties vienā apaļā galda diskusijā un vienā supervīzijas meistarklasē.
Pieteikšanās grupām notiks klātienē, reģistrējot savu dalību konferencei. Vietu skaits grupās ierobežots.

Zinātniskā komiteja

Pieteikšanās un apmaksa līdz 20. septembrim

Maija Zakriževska

Reģistrācijas anketa atrodama šajā saitē
https://www.surveymonkey.com/r/R6VVPPJ
vai nosūtāma uz e-pastu:
LSA10konference@gmail.com
Dalība konferencei ir apstiprināta, kad ir saņemts
maksājums.

Dr. psych., asoc. prof., RISEBA, Latvija, komitejas
vadītāja

Kristīne Mārtinsone

Dr. psych., asoc. prof., RSU, Latvija

Kristaps Circenis

Dr. med., doc., RSU, Latvija

Vilmante Aleksiene

Maksājums veicams tikai ar
pārskaitījumu uz rekvizītiem:

Sisija Liku (Sissy Lykou)

Biedrība „Latvijas Supervizoru apvienība”
Reģ. Nr. 40008103171
SEB Banka
SWIFT kods: UNLALV2X
IBAN Konts: LV41UNLA0050008639515

Dr. soc. sc., Lithuanian University of Educational
Sciences, Lietuva
MA, P. G. Cert., Lielbritānija

Organizācijas komiteja
Ilze Dreifelde – komitejas vadītāja
Kārlis Viša
Diāna Indzere
Aivita Roze
Natālija Dieviņa
Zanda Lauva
Inga Pāvula
Ieva Antonsone
Vija Aleidzāne

Atteikšanās kārtība
Atsakot dalību konferencei pēc 20. septembra,
tiek atgriezti 50% no iemaksātās dalības maksas.

Kontaktinformācija pa e-pastu:
LSA10konference@gmail.com

www.supervizija.lv

