pridružený inštitút Globálnej vzdelávacej siete Virginie Satirovej

POZVÁNKA
na
piate výcvikové sústredenie pre uzavretú skupinu frekventantov

STAR profi I. – dvojročný výcvik pre profesionálov v riadiacich funkciách
v dňoch 14. - 16. 2. 2019
Bratislava, AHAKI centrum, Nobelovo nám.
Lektorujú: Mgr. Rebeka Trepačová, PhDr. Hana Ščibranyová, PhDr. Naďa Feketeová
Výcvikové sústredenie je určené profesionálom v riadiacich funkciách, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie a majú
záujem o osobný rozvoj v oblasti vedenia a riadenia ľudí v pracovných tímoch. Cieľom výcviku je zvýšiť alebo doplniť
kompetenciu, konfidenciu a kongruenciu manažérov a teamleaderov, aby dokázali účinnejšie zvládať akékoľvek záťažové
situácie pri práci s ľuďmi. Model Virginie Satirovej poskytuje vzácnu možnosť ako dosahovať harmóniu so sebou a aj s inými
a ako žiť a pracovať vo väčšej duševnej a telesnej rovnováhe.
Program stretnutia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pokračovanie v sebapoznaní pri fungovaní v medziľudských-interakčných vzťahoch na pracovisku
pokračovanie v nácviku zručností pri komunikácii v strese a záťažových situáciách
pokračovanie v nácviku validizácie
nácvik kongruentnej komunikácie
podpora ľudských zdrojov v jednotlivých fázach zmenového procesu
prehĺbenie zručností pri zmene pravidiel a očakávaní
pokračovanie v nácviku zručností pri vedení teplomeru v pracovnej skupine
Kongruencia lídra
Hierarchický a rastový systém

Účastníci budú môcť pracovať zážitkovým spôsobom vo veľkej skupine, podskupinách a stabilných pracovných triádach,
okrem získavania teoretických poznatkov budú môcť trénovať nové komunikačné a sociálne zručnosti v modelových
situáciách.
Kľúčové slová:
dvojročný výcvik, teoretické vzdelávanie, nácvik zručností, profesionálny rast, zážitková práca, intrapsychický potenciál, medziľudské
vzťahy, pracovný systém, zvládanie záťaže, zodpovednosť, kongruencia, komunikácia, kontakt, sebaúcta, pozície v strese, líder a manažér,
metafora vnútornej mapy človeka, zdroje a fázy zmeny, očakávania, pravidlá, transformačný proces, hierarchický systém, rastový systém

Ako sa prihlásiť
Účasť potvrďte prosím vyplnením on-line prihlášky, ktorú nájdete na www.satir-institute.sk a v pozývacom e-maile, a úhradou
lektorného podľa vyššie uvedených pokynov najneskôr tri dni pred začiatkom sústredenia.

Pokyny pre platbu lektorného
Lektorné:

vo výške uvedenej v pozvánke zaslanej účastníkom e-mailom

Číslo účtu / kód banky:

2660100081 / 1100 (Tatrabanka), IBAN: SK54 1100 0000 0026 6010 0081, SWIFT: TATRSKBX
Meno a priezvisko účastníka

Popis platby:
Variabilný symbol:

RRRR – rok narodenia
190214161

Špecifický symbol:
Do platby uveďte svoje meno a priezvisko a správne vyplňte variabilný symbol, aby bolo možné platbu identifikovať.
Lektorné uhraďte prosím výhradne bezhotovostne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet IVS v SR.
Prerušenie alebo skrátenie účasti na aktivite nie je dôvodom na zníženie poplatku.
Účastníci z Českej republiky môžu lektorné uhradiť až pri pobyte v Bratislave vkladom na účet IVS v SR.

Organizačné pokyny
Náklady na ubytovanie a celodennú stravu si hradí každý účastník individuálne na mieste konania.
V blízkosti miesta konania sa nachádza hotel Viktor, hotel Esprit, penzión Berg atď.
Prezentácia vo štvrtok 14. 2. 2019 od 14:30 hod., začiatok práce o 15:00 hod., záver vo štvrtok a piatok o 19:00 hod.,
predpokladaný záver v sobotu o 16:00 hod. Tešíme sa na stretnutie s Vami – za lektorský tím
Mgr. Rebeka Trepačová
odborný garant výcviku
Kontakt a informácie k výcviku
e-mail: info@satir-institute.sk www: www.satir-institute.sk

IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016

Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
© IVS v SR, aktualizácia zo dňa 11.2.2018
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Navigácia na miesto konania:
Poradenské a vzdelávacie centrum AHAKI na Nobelovom námestí, 851 01 Bratislava-Petržalka, Lenardova 4A (zelená prízemná,
podterasová budova pri cyklotrase, za supermarketom Billa), autobusy 80, 88, 92, 192, zastávka Kremnická alebo Einsteinova. Mapa
a ďalšie podrobnosti sú uvedené v závere tohto programu.

Poradenské a vzdelávacie centrum AHAKI, Nobelovo námestie, 851 01 Bratislava-Petržalka
(zelená prízemná, podterasová budova pri cyklotrase, za supermarketom Billa)
autobusy 80, 88, 92, 192, zastávka Kremnická alebo Einsteinova,

Mapa

Interaktívna mapa na webe

Informácie o ubytovaní v Bratislave získate o. i. na týchto stránkach:
http://www.hostelstar.sk/
http://www.hotelsite.sk/sk/capital.php
http://www.zoznam.sk/katalog/Cestovanie-ubytovanie-turizmus/Ubytovanie/Ubytovne-hostely/
http://ubytovanie.kamsi.sk/bratislava/hostel/
http://www.kde-sa-ubytovat.sk/Kraj-bratislava/bratislava.html
http://www.bratislavahotels.sk/?gclid=CNvtzsOE9KACFQwEZgodTxdStw
http://www.hostelbooking.com/hostels/slovakia/bratislava/
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