Usposabljanje s področja
razvojne in organizacijske transakcijske analize
z Julie Hay
Julie Hay TSTA Organizacija & Edukacija je vrhunska strokovnjakinja, priznana po vsem svetu. Je
avtorica številnih člankov in knjig s področja managementa, kompetenc, ocenjevanja ljudi,
akcijskega učenja, skupinske dinamike, svetovanja, coachinga, mentorstva in sprememb
korporativne kulture. Je coach, svetovalka, psihoterapevtka, trenerka in supervizorka tistim, ki se
usposabljajo na teh področjih. Je ustanoviteljica Evropskega sveta za Mentorstvo in coaching,
kateremu je dolga leta tudi predsedovala. Vodi Mednarodni center za razvojno transakcijsko analizo in
Mednarodni center za razvojno supervizijo. Več o Julie Hay si lahko preberete na www.juliehay.org.

Urnik in vsebina usposabljanja
27.sep 2014
Professional interventions & Applying TA in Context
25. okt 2014
Individual Development
22. nov 2014 Interactions & Relationships
27. dec 2014 Process Skills, Reflection and Supervision
24. jan 2015
Group Processes, Power, Leadership
28. feb 2015
Practitioner Skills – Teach, Train, Consult, Coach, Facilitate
28. mar 2015 Developing Skills in Others; TA and other approaches
25. apr 2015 TA applied across national cultures and through generations
23. maj 2015 Organisations & Institutions; Cultures & Change Management
27. jun 2015
Dynamics of Professional Relationships
Vsak workshop bo trajal 6 ur, od 8:00 do 14.30 s polurnim odmorom ob 11h.
Workshop bo potekal v skupini v Tehnološkem parku Ljubljana. Julie Hay nas bo vodila preko skypa.
Istočasno se bodo priključile tudi skupine iz drugih držav. Usposabljanje je namenjeno udeležencem,
ki že imajo določeno izobrazbo s kateregakoli področja TA in želijo nadgraditi svoje znanje še na
razvojnem in organizacijskem področju. Potekalo bo v angleškem jeziku. V kolikor vas zanima
usposabljanje in niste prepričani ali se lahko pridružite, nas kontaktirajte.
Cena posameznega webinarja je 75 angleških funtov. Cena je navedena v funtih zaradi morebitnih
sprememb v menjalniških tečajih. Popusti se upoštevajo glede na število workshopov, ki jih zakupite
in plačate naenkrat: 5% popust za plačilo 5 workshopov, 10% popust za plačilo 10 workshopov. 10%
popust se upošteva tudi za prijavo in predplačilo Poletne šole, ki bo potekala od 18 do 23 julija 2015.
Vsebino poletne šole in lokacijo bomo določili skupaj.
Prijave sprejemamo do 20.9.2014 na jana.sustersic@psiholoskosvetovanje.si. Za dodatne informacije
lahko pokličete na 041 347 991. Število udeležencev je omejeno, zato pohitite s prijavami!
Organizator usposabljanja je Psihološko svetovanje Jana Šušteršič s.p.

