
Psihoedukacija in supervizija 
 

za vzgojno-izobraževalne ustanove



Vsaka vzgojno-izobraževalna ustanova predstavlja učno okolje, ki ima za
posameznika poseben osebnostno-razvojni pomen. Učence opremi z
znanjem, psihosocialnimi in čustvenimi kompetencami, veščinami in
močmi, ki so temelj za stabilno in trajno duševno blagostanje. Njen
namen je, da deluje čim bolj spodbudno. Vsak posameznik, ki je del
izobraževalne ustanove je vreden in pomemben člen pri celoti. Na
Univerzi Sigmunda Freuda Dunaj – podružnica Ljubljana se zavedamo, da
je krepitev in poznavanje razvojnih, čustvenih, odnosnih ter nevroloških
vidikov poučevanja pomembno, saj vas kot strokovnjake  opolnomoči pri
pedagoškem delu.

Uvodni nagovor
 



Strokovnjaki 
 

 doc. dr. Andreja Poljanec,
 univ. dipl. psih., spec. zakonske in

družinske terapije, supervizorka, vodja
študijskega programa

 Marta Jenko, 
prof. pedagogike, psihoanalitična

psihoterapevtka, učna terapevtka, supervizorka,
vodja ambulante SFU Ljubljana

izr. prof. dr. Lia Katarina Kompan Erzar, univ. dipl.
psih., terapevtka individualne, zakonske in družinske

terapije, supervizorka,
vodja  študijskega programa

 

mag. Miran Možina, dr. med. spec.
psihiater, sistemski psihoterapevt, učni

terapevt, supervizor, direktor SFU
Ljubljana

doc. dr. Anja Štrukelj Kozina, 
prof. šp. vzg., integrativna psihoterapevtka,
supervizorka, vodja študijskih programov in

strokovnega tima
 



Vsebinski predlogi
 

Prek razumevanja posameznikovega delovanja, razredne dinamike,
raznolikosti pedagoškega procesa in poklica vam ponujamo pester nabor
predavanj, ki jih izvedemo prilagojeno za zaposlene različnih izobraževalnih
ustanov. V predavateljskem timu sodelujejo strokovnjakinje s področja
psihologije, psihoterapije in pedagogike.
 
Prek spodaj naštetih vsebin vam želimo približati mehke veščine, znanja in
kompetence, ki vam bodo v pomoč pri pedagoškem in strokovnem delu ter
vodenju različnih skupin.



Ustvarjanje zaupanja v razredu brez izgube avtoritete
Čigava odgovornost je pozitivna klima v razredu?
Razvoj pozitivne samopodobe
Postavljanje mej v razredu – prioriteta ali nujno zlo?
Zakaj mladostnik še ni popolnoma samostojen?
Sodobna spoznanja o razvoju otrokovih in mladostnikovih možganov 
Pomen razvoja čustvene zrelosti za učitelja
Osebe z mejno osebnostno strukturo v šolskem prostoru: možnosti in
priložnosti
Ustvarjalnost v šoli in osebnostni razvoj mladih
Pomen psihoterapevtske obravnave pri vseh udeleženih v izobraževalnem
procesu
Vzpostavitev odnosa na podlagi čustvenega stika
Etika na specifičnih področjih
Skrb zase
Reševanje konfliktnih situacij 
Pomen samorefleksije pri delu z ljudmi
Empatija nam ne vzame časa
Kaj sporočajo pridna dekleta in navihani fantje?
Sproščenost in varnost – spodbuda za razvoj kognicije

Vsebinski predlogi
 



Supervizija je strokovna dejavnost, katere cilj je razbremenitev
strokovnjakov, konstruktivno deljenje stresnih situacij in hkrati priložnost
za ohranitev zmožnosti za učenje in razvoj osebnostnih potencialov.
Pripomore pri integraciji praktičnih izkušenj, poglabljanju in širjenju
znanja ter povezuje strokovnjake. Zaradi narave dela je v šolskem okolju
zelo koristna in dragocena. Supervizija poteka individualno ali v skupini
(5-10 oseb).
 

     

Supervizija
 



Cenik 
 

Predavanje* (90 min) ................................................ 190 eur + potni stroški

Individualna supervizija (45 min) .......................... 70 eur + potni stroški 

Skupinska supervizija (90 min) ............................. 140 eur + potni stroški

*Predavanja glede na izbrano tematiko lahko izvedejo navedeni ali drugi
strokovni sodelavci SFU Ljubljana. 



Prijavni obrazec 
 

Šola (institucija)

Naslov institucije

Ime priimek odgovorne osebe

Telefonska številka

E-naslov

Področje sodelovanja:        predavanja       delavnice       supervizija

Izbrani predlogi (izbirno)

 
 

Po oddanem prijavnem obrazcu, vas bomo kontaktirali in se dogovorili glede
podrobnosti.



Univerza Sigmunda Freuda Dunaj – podružnica Ljubljana
Trubarjeva cesta 65, SI - 1000 Ljubljana

 
www.sfu-ljubljana.si 

+386 41 718 110
rezervacije@sfu-ljubljana.si

 

Stopite v stik z nami.

mailto:ambulanta@sfu-ljubljana.si

