Bāriņtiesu darbiniekiem
no

30.08

Supervīziju cikls bāriņtiesu darbiniekiem (N.Dzina). No 30.augusta

Mācību datums: 30.08.2019

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga
Cena: 194.81 €

Supervīzijas cikla norises datumi:
2019. gada 30. augustā, 6., 24. septembrī, 29. oktobrī, 22. novembrī
10. decembrī un vēl viena diena pēc grupas vienošanās.
Norises laiks: 10.00 - 13.30

Ja vēlaties saņemt profesionālu atbalstu, veicot savus darba pienākumus bāriņtiesā un profesionāli pilnveidoties
visefektīvākajā profesionālās attīstības veicinošā formā, tad piedāvājam apmeklēt 7 reižu supervīzijas ciklu, kuras laikā
veidosiet dialogu, pieredzi, pilnveidosiet un attīstīsiet savas prasmes, analizējot gadījumus.
Supervīzijās apgūsiet savu resursu, grūtību atpazīšanu, izvērtēšanu, izmantošanu un profesionālo darbību. Gadījumu analīze,
veiksmīga risinājuma rašana.
Varēsiet meklēt atbildes uz jautājumiem:
●

Vai es rīkojos pareizi šajā situācijā?

●

Es jūtos neapmierināts (-a) ar darba rezultātu, ko daru nepareizi?

●

Es neredzu izmaiņas klienta situācijās, kāpēc nepieņem to, ko piedāvāju?

●

Vai šis gadījums ir bezcerīgs?

●

Vai man vispār jāstrādā ar šo gadījumu?

●

Es gribu palīdzēt, bet nezinu kā?

●

Kā rīkoties, ja piedzīvoju vāju komandas sadarbību?

●

Kā „nenest” darbu uz mājām, neielaist to sapņos, domās, kā „atslēgties”?

●

Jūtos pārslogots (-a) un netieku galā ar saviem pienākumiem, ko darīt?

●

Un daudziem citiem ar darbu saistītiem jautājumiem.

Supervizors: Nikola Dzina, Mag. psych., supervizore, psihoterapijas speciāliste. Pieredze individuālā, pāru, ģimeņu

konsultēšanā un personības pašizaugsmes, pašattīstības grupu vadīšanā.
Ieguvumi:

●

Nostiprināta profesionālā pašapziņa un identitāte;

●

Saņemts emocionāls atbalsts;

●

Mazināta profesionālā izdegšana;

●

Saņemts atbalsts sarežģītu situāciju risināšanā;

●

Iegūtas jaunas idejas un metodes darbam;

●

Iegūtas jaunas un nostiprinātas esošās zināšanas un prasmes darbam;

●

Jauni koleģiāli kontakti;

●

Citi ieguvumi atkarībā no sākotnējām vajadzībām un supervīzijas norises.

Nodarbību norises vieta: Rīgā, Biķernieku ielā 4.

Jābrauc ar 14., 17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.
Supervīzijas dalībnieki saņem Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.
Dalības maksa par vienu dienu: EUR 23,00 + PVN. Kopā ar PVN - EUR 27.83.

Dalības maksa kopā ar PVN - EUR 194,81.
Apmaksu var veikt gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu uz SEB banku. Norēķinu konts Nr.LV95 UNLA 0034
1065 7310 0, bankas kods UNLALV2X.
Lūgums, ja maksa par kursiem tiek veikta ar pārskaitījumu, tajā minēt pilnu rēķina numuru un ierodoties
mācību centrā uzrādīt pārskaitījuma kopiju.
Lūdzam iepriekš pieteikt savu dalību supervīzijās:
●

aizpildot pieteikuma anketu;

Dal?ties
●

rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv

●

vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659

