“Zmyslom psychológie 21.
storočia je transformácia
životných a pracovných
výziev na príležitosti pre
rozvoj človeka.” Yehuda
Tagar
────

Mateja Bela a Psychophonetics Institute

Zámer kurzu: vyškoliť
vysokokvalifikovaných
koučov a poradcov so
zručnosťami
sebapoznávania,
sebariadenia,
sebarealizácie, metodickej
empatie a komunikačných
zručností pre pozície
mentorstva a líderstva na
súčasnom či budúcom
pracovisku, založené na
metodike psychofonetiky,
metodickej empatii a
princípoch a
kompetenciách k
humanizácii pracovného
miesta.

International

────

DIPLOM V HOLISTICKOM
PORADENSTVE PRE PRACOVISKO
PSYCHOFONETIKA, METODICKÁ EMPATIA &
HUMANIZÁCIA PRACOVISKA

Kurz Ekonomickej fakulty Univerzity

Jediný diplomovaný kurz v holistickom poradenstve pre pracovisko,
ktorý je založený na psychofonetike ponúkaný na Slovensku a v Európe.
Vyučovaný v anglickom a slovenskom jazyku.
Hlavný lektor kurzu je Yehuda Tagar, ktorý už viac ako 28 rokov učí
psychofonetiku, metodickú empatiu a poľudšťovanie pracovného miesta
v Austrálii, Južnej Afrike, Spojenom kráľovstve, Izraeli, Slovensku,
Maďarsku, Nemecku, Rumunsku a v Českej republike. Tagar je
riaditeľom Psychophonetics Institute International a prezidentom
PACE – Psychosophy Academy of Central Europe.

Zdroje: G. Fichte, F.
Brentano, J. Schroer, R.
Steiner (Psychosophy), E.
Husserl, A. Adler, V.
Frankl, A. Maslow, C.
Rogers, N. Chomsky, Y.
Tagar (Psychophonetics),
F. Laloux (Reinventing
Organisations) a ďalšie.

O KURZE
Tento kurz poskytuje absolventom komplexný súbor zručností pre sebapoznanie, osobný rozvoj a
transformáciu, zručnosti v oblasti udržateľnosti, hlbokú komunikáciu a hlboké vodcovské schopnosti v
kombinácii s hlbokým pochopením štruktúry ľudských skúseností a ich potenciálu pre zmenu a rozvoj.
Umožňuje absolventom trvalo prispieť k transformácii práce na príležitosť pre osobný a spoločenský
rozvoj. Absolventi budú môcť modernizovať pracovné prostredie a profesie v trvalo udržateľných,
humánnych a rastúcich komunitách.
1. časť – prvý rok: Diplom v holistickom koučingu pre ľudskú udržateľnosť a líderske zručnosti.
2. časť – druhý rok: Diplom v holistickom poradenstve pre pracovisko – psychofonetika, metodická
empatia a poľudšťovanie pracovného miesta.
POŽIADAVKY NA ÚČASTNÍKOV





Vek aspoň 25
Dosiahnuté vzdelanie (titul alebo diplom) v oblasti, ktorá zahŕňa prácu s ľuďmi
Aspoň 2 ročnú prax v práci s ľuďmi v organizácii alebo individuálne
Preukázaná schopnosť a zámer vedúcej úlohy a vzdelávania dospelých
MORE INFORMATION

Začiatok:
Banská Bystrica - 18-22.9.2018 (možné pridať
sa neskôr
od 20.-24. 11.2018)
Poplatok:
€3,000 (vrátane DPH). Možnosť platby na 3
splátky
Trvanie:
7 intenzívnych seminárov, každý po 5 dní
Jazyky:
Anglicky, tlmočené do slovenčiny
Zápis do:
1. september 2018
Veľkosť skupiny:
Min. 15 – max. 30 účastníkov
Potvrdenie miesta:
10. september 2018

Kontakt
Ekonomická fakulta UMB
Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
+ 421 48 /446 2311
maria.murraysvidronova@umb.sk
www.ef.umb.sk
www.psychophonetics.com
www.pace.sk

