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Meghívó
Iskola- és óvodapszichológusok szupervíziós képzési napja
A képzést az Ignáci Pedagógiai Műhellyel együttműködve szervezzük.
Időpont: 2019. március 18. hétfő, 1000 – 1430 óra
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest Városligeti fasor 42.
Téma:

Kibontakozóban – elégedetten, kiteljesedve a munkámban...
Hogyan tudok kiteljesedni, kibontakozni?
Az alkalmat ajánljuk iskolai mentálhigiénés szakembereknek is.
A foglalkozás leírása:
Szupervíziós alkalmunkon a következő kérdésekkel, témákkal foglalkozunk:
Mitől vagyok elégedett a munkámban? Mi az, amit már most jól működtetek?
Mi az a szakmai potenciál, ami még ott szunnyad bennem és várja, hogy kibontakozhasson, teljesebbé téve
segítői hívatásomat?
Milyen erőforrásokra, inspirációkra, lendületre, bátorításra, engedélyekre, kegyelmekre van hozzá szükségem?
Mi az, amit meg tudok adni önmagamnak, és mi az, amihez másoktól kérek segítséget? (pontosan mit, honnan
veszem észre, hogy már megkaptam)
Ezeket a kérdéseket fogjuk körüljárni a kiscsoportos munkában, illetve foglalkozunk majd aktuális
iskolapszichológusi eseteinkkel is.

Vezetők:
KOVÁCS GÁBOR
tanácsadó szakpszichológus, iskolapszichológus,
erőszakmentes kommunikációs társtréner
ZSUPÁN PÉTER
tanácsadó szakpszichológus, iskolapszichológus,
tréner, pszichodramatista
Közben ebédszünet:
kb. 1200–1230 óra
A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás
továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást
a részvételről a konferencia teljes időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk
kiállítani.
A konferenciát SZENTES JUDIT tantárgygondozó vezeti.
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig, a Nyugati
pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű
autóbusszal a Damjanich utca megállóig.
A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók.

