POZVÁNKA
na zážitkový workshop pre záujemcov o koučing a praktizujúcich koučov,
organizovaný SAKO (aj pre nečlenov SAKO a ICF):

Vybrané koncepty a metódy
z kontextu rôznych psychoterapeutických prístupov
a ich aplikácia v procese koučovania
24.6.2011 (piatok) 9:00 – 17:00
Bratislava, Gajova 4 (2. posch.), Maxman Consultants s.r.o.
mapa, foto budovy

Cieľ:
Zámerom workshopu je predstaviť vybrané koncepty a metódy z kontextu rôznych
psychoterapeutických prístupov a ich aplikáciu v procese koučovania. Na konci workshopu
budú účastníci:
vedieť, ako vytvárajú a ovplyvňujú koučovací vzťah prenosové a protiprenosové
reakcie účastníkov koučovania
poznať rôznorodé obranné mechanizmy a primerané spôsoby reakcií kouča na ne
vedieť identifikovať základný intrapsychický konflikt partnera v koučovacom
rozhovore a reagovať v súlade s etikou profesie
mať uchopené, zažité a zadefinované jemné praktické aj metodologické rozdiely
medzi procesom koučovania a procesmi psychologického poradenstva, či
psychoterapie
Program:
8:30 – 9:00 ... zoznámenie + očakávania
9:00 – 12:00 ... špecifiká rozhovoru z pohľadu humanistických
psychoterapeutických škôl a ich aplikácia v koučovaní – rola empatie v koncepte
vzťahovej hĺbky: demo ukážka, diskusia, rolové cvičenia
12:00 – 13:00 ... obed
13:00 – 17:00 ... špecifická procesu v psychodynamických prístupoch – prenos,
protiprenos, odpor a obrany a ich prítomnosť v procese koučovania: zážitkový
proces group relation, diskusia, kazuistiky, teória

Organizačný a odborný garant:

SAKO
www.koucovia.sk
info@koucovia.sk

Slovenská asociácia koučov – SAKO
Moskovská 25
974 04 Banská Bystrica

info@koucovia.sk
www.koucovia.sk

Lektor – facilitátor:

Mgr. Vladimír Hambálek, PhDr. Ivan Valkovič
- psychoterapeuti, členovia SAKO

Účastnícky poplatok:

70 €, resp. 50 €, ak ste člen SAKO, ICF (nie sme plátc. DPH)

Platba vopred na účet SAKO:

305053760 / 0900
KS: 0308, VS: 24062011, Účel platby: priezvisko účastníka

Uzávierka prihlášok:

16.6.2011, max. počet účastníkov 20

Prihlasovací on-line formulár
http://goo.gl/UsaBn

Podmienkou zaradenia na workshop je vyplnenie on-line prihlasovacieho formulára a bezhotovostné
zaplatenie účastníckeho poplatku. Pri platbách v hotovosti priamo pred akciou sa zvyšuje cena
workshopu paušálne o 10 €. Platbu v hotovosti treba vopred ohlásiť. Storno poplatok v termíne kratšom
ako 7 dní pred termínom konania je vo výške 50% z účastníckeho poplatku. Účastník môže za seba
poslať náhradu. V prípade nenaplnenia min. počtu účastníkov bude workshop presunutý na iný
termín.

Slovenská asociácia koučov – SAKO
Moskovská 25
974 04 Banská Bystrica

info@koucovia.sk
www.koucovia.sk

