
SZMT Szupervíziós csoportok - Jelentkezés

Az érdekel, hogy hogyan tudunk tenni a saját boldogulásunkért,
boldogságunkért. Ehhez nekem szükségem van biztonságos térre (Szeretet),
olyan szempontokra, amik nekem nem jutnak eszembe (konfrontáció) és
strukturált, vezetett reflexióra, hogy közelebb kerüljek saját magamhoz és
ezáltal a környezetemhez is. Ezt próbálom megteremteni.
14 éve foglalkozom szervezetfejlesztéssel, team és egyéni fejlesztéssel.

Miért fontos a szupervízió?
Mert sokszor nagyon nehéz megérteni, rálátni, hogy hogyan hozok létre helyzeteket, amelyek elégedetlenséget, frusztrációt, dühöt, szomorúságot okoznak nekem.
Mert vannak könyvből vagy gyakorlással elérhető fejlődések, tanulások, s vannak az önismereti, szakmai szerep, kapcsolati (együttműködés, vezetés, követés, stb.) szintű fejlődések, amelyekhez az 
önismereti, szakmai reflexiós munkán keresztül vezet az út.

Egy szupervízorom szavaival: „ami kopik, azt élezni kell”. Szervezetfejlesztő tanácsadóként a legfontosabb munkaeszközünk a személyiségünk: meggyőződéseink, értékeink, gondolkodásmódunk, 
céljaink, érzéseink, érzelmeink, viselkedésünk, kommunikációnk önmagunkról és arról, ahogy a világot értelmezzük.
Ahhoz, hogy karban tartsuk magunkat, hogy megtaláljuk és fejlesszük a legjobb formánkat, rendszeresen meg kell állnunk, hogy feltegyük a fontos kérdéseket. Mit csinálok? Miért? Jól csinálom? 
Összhangban vagyok az értékeimmel, a céljaimmal? Hogyan hatok másokra? Ezt szeretném? Tudnám jobban? Hogyan?
A szupervízió segít megfogalmazni az aktuálisan legfontosabb kérdéseidet, és megalkotni a legjobb saját válaszaidat.

A Neosys ügyvezető partnere vagyok. Pszichológus diplomával indultam a
szakmában. Az emberre fókuszáló pszichológiai kultúra, és a szervezeti
hatékonyságot fejlesztő, gyakorlatias üzleti szemlélet egységében hiszek.
20 éve foglalkozom szervezetfejlesztéssel, és 20 éve járok szupervízióba.
Szenvedélyesen keresem a tanulás, a fejlődés lehetőségét.

Koncz András
Szentandrási Gergely

Szupervizorok: Támogatás:

Mikolay Réka

2 csoportban
Max 6 fő/csoport

Várjuk a jelentkezésed a két, ősszel induló szupervíziós csoportunkba.

Jelentkezés az alábbi linken:
https://forms.gle/oncRRAYnSzKuunGC8

6 alkalommal - Havonta egyszer
Alkalmanként 3 óra, 16:00-19:00

Őszi kezdéssel – 2021 májusig

Junior tanácsadó
Grow Group

Személyesen
Aktuális szabályozások 

szerint

Szupervízió költsége: 
SZMT tagoknak: 60 000 Ft/fő

Külsősöknek: 90 000 Ft

Időpontok

11.16 12.14.

01.18. 02.15.

03.22. 04.19

Időpontok

11.25. 12.16.

01.13. 02.10.

03.10. 04.07.

https://forms.gle/oncRRAYnSzKuunGC8

