
 

 

Supervizija spodbuja tako profesionalni kot tudi osebnostni razvoj. Refleksija lastnega 

strokovnega dela v zaupnem okolju prinaša dragocene uvide in olajša vsakdanje delo.  

Letos razpisujemo supervizijsko skupino, ki je namenjena učiteljem in učiteljicam glasbe v 

osnovnih in srednjih šolah z rednim, s prilagojenim ali posebnim programom. Ker delamo po 

načelih Ustvarjalne supervizije, pri delu uporabljamo tudi neverbalne elemente, pogosto 

glasbeno improvizacijo. Glavni cilji so: 

 refleksija strokovnega dela 

 obravnava posebnih primerov učencev: učne težave (npr. disleksija), motnja  

pozornosti, hiperaktivnost, motnje avtističnega spektra, motnje v duševnem 

razvoju in gibalna oviranost 

 razbremenitev in preprečevanje izgorelosti 

 osvetlitev odnosov in konfliktnih situacij 

 strokovna izmenjava s kolegi iz drugih šol v zaupnem okolju 

 raziskovanje ustvarjalnih pristopov v pedagoškem delu 

Kje?  IK - Inštitut Knoll za glasbeno terapijo in supervizijo, Savska cesta 22A, 4000 Kranj 

 (ali po dogovoru v vaši regiji) 
 

Kdaj?  termini po skupnem dogovoru, enkrat mesečno, skupina do 6 udeležencev 
 

Cena:  8 srečanj po 3 pedagoške ure = 288€  (samoplačniško / šolam izstavimo e-račun) 

  plačljivo v dveh enakih delih:  1. 11. 2017 in 1. 2. 2018  

Izvajalka: Claudia Knoll, dipl. glasbena terapevtka, mag. supervizije, oseb. in org. svetovanja 

Vabim Vas na brezplačno spoznavno srečanje v sredo, 18. 10. 2017 ob 15. uri. 

Na srečanju bom predstavila način dela, dogovorili pa se bomo tudi o najprimernejšem 
terminu za redna mesečna srečanja skupine. Za prijavo pošljete svoje kontaktne podatke do 
11. 10. 2017 na naslov institutknoll@yahoo.com. Več informacij na spletni strani: 
www.institutknoll.eu ali po elektronski pošti ali po telefonu: 031 266 684 

SUPERVIZIJA 

za učitelje glasbe  
v osnovnih in srednjih šolah 

v šolskem letu 2017/2018 

http://www.institutknoll.eu/


 

 
 

 

  

Supervizija spodbuja tako profesionalni kot tudi osebnostni razvoj. Refleksija lastnega 

strokovnega dela v zaupnem okolju prinaša dragocene uvide in olajša vsakdanje delo.  

Letos razpisujemo supervizijsko skupino, ki je namenjena učiteljem in učiteljicam 

individualnega in skupinskega pouka v glasbenih šolah. Ker delamo po načelih Ustvarjalne 

supervizije, pri delu uporabljamo tudi neverbalne elemente, pogosto glasbeno improvizacijo. 

Glavni cilji so: 

 refleksija strokovnega dela 

 obravnava posebnih primerov učencev: učne težave (npr. disleksija), motnja  

pozornosti, hiperaktivnost, motnje avtističnega spektra, motnje v duševnem 

razvoju in gibalna oviranost 

 razbremenitev in preprečevanje izgorelosti 

 osvetlitev odnosov in konfliktnih situacij 

 strokovna izmenjava s kolegi iz drugih šol v zaupnem okolju 

 raziskovanje ustvarjalnih pristopov v pedagoškem delu 

Kje?  IK - Inštitut Knoll za glasbeno terapijo in supervizijo, Savska cesta 22A, 4000 Kranj 

 (ali po dogovoru v vaši regiji) 
 

Kdaj?  termini po skupnem dogovoru, enkrat mesečno, skupina do 6 udeležencev 
 

Cena:  8 srečanj po 3 pedagoške ure = 288€  (samoplačniško / šolam izstavimo e-račun) 

 plačljivo v dveh enakih delih:  1. 11. 2017 in 1. 2. 2018  
 

Izvajalka: Claudia Knoll, dipl. glasbena terapevtka, mag. supervizije, oseb. in org. svetovanja 

Vabim Vas na brezplačno spoznavno srečanje v torek, 24. 10. 2017 ob 9. uri. 

Na srečanju bom predstavila način dela, dogovorili pa se bomo tudi o najprimernejšem 
terminu za redna mesečna srečanja skupine. Za prijavo pošljete svoje kontaktne podatke do 
11. 10. 2017 na naslov institutknoll@yahoo.com. Več informacij na spletni strani: 
www.institutknoll.eu ali po elektronski pošti ali telefonu: 031 266 684 

SUPERVIZIJA 
za učitelje v glasbenih šolah  

v šolskem letu 2017/2018 

http://www.institutknoll.eu/

