Inštitút Procesorientovanej Psychológie (www.processwork.sk) Vás srdečne
pozýva na:

Tréning Posilnení učitelia.
Jeseň 2017
s Veronikou Pobehovou v Bratislave.
Ako môžu pedagógovia (aj ľudia pracujúci so skupinami) v súčasnej dobe byť posilnení pre každodenné výzvy,
ktoré ich profesia prináša? Táto práca vyžaduje veľa sily a často vzniká pocit bezmocnosti. Na základe silnej
osobnosti a jasnej pozície je možné lepšie zvládať výzvy, ktoré táto práca prináša a spojiť sa s nadšením a
motiváciou pre toto povolanie.
Zážitkový program, ktorý je v súčasnosti úspešne
aplikovaný vo viacerých európskych krajinách, v ktorom
máte možnosť lepšie spoznať a rozvinúť svoj individuálny
potenciál a vniesť ho do svojej každodenného profesijnej
činnosti.
V centre tohto programu stojí posilnenie líderských kvalít
a osobnosti učiteliek a učiteľov. Pomocou metodického
základu procesovej práce (tiež známej ako procesorientovaná psychológia) uvádza tento zážitkový
program postoje, techniky a praktické cvičenia, ktoré môžu učiteľov/ky inšpirovať a posilniť pri vykonávaní
ich povolania v aktuálnych kontextoch. Viac o programe nájdete tu: http://processwork.sk/seminare.html
Program POSILNENÍ UČITELIA (z originálu Starke Lehrkäfte) je pôvodom zo Švajčiarska, autorom je Lukas
Hohler www.gruntkraft.net
Mgr. Veronika Pobehová, Vyštudovala psychológiu. Už počas štúdií ju pritiahol rozmanitý prístup
procesorientovanej psychológie (POP). V súčasnosti je pokročilou študentkou fázy 2 vo výcviku POP,
rozbieha tanečné skupiny žien (ŽivýTanec) a individuálnu poradenskú prax. Venuje sa 4tým rokom
posilňovaniu učiteľov v rôznych mestách na Slovensku. .„Dôležitou súčasťou môjho života je tanec, hudba a
pohyb.“
Tento tréning je vzdelávacou aktivitou a nie je náhradou za psychoterapiu ani neposkytuje oprávnenie program vyučovať; účasťou na ňom deklaruje účastník,
účastníčka vlastnú zodpovednosť za svoj proces.

Na jeseň 2017 začíname celodenným
stretnutím. Presný deň bude ešte určený.
Pokračujeme 5x 3hodinovými
podvečernými stretnutiami/ predbežne
štvrtky alebo stredy podvečer, 17-20hod.
Spolu 21 tréningových hodín v priebehu 2
mesiacov.
Miesto: Psychologické centrum na
Vĺčkovej 8/A
KONTAKT A INFORMÁCIE
Veronika Pobehová
email: povver293@gmail.com

CENA: 120€/ 140€/ 160€ .
PLATBY prečo 3 rôzne cenové hladiny
a ďalšie informácie pri prihlásení sa,
alebo sa len môžete informovať na
uvedenom kontakte.
Dovidenia v Bratislave

