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Tento rok sme začali spolupracovať s Julie Hayovou. Julie Hayová,
MPhil, MSc, TSTA je výcviková a supervidujúca transakčná analytička
pre všetky oblasti aplikácie transakčnej analýzy,
poradenstvo/koučovanie, organizácie, vzdelávanie a aj psychoterapia.
Je tiež licencovanou trénerkou NLP, konzultantkou manažérskeho
rozvoja a rozvoja ľudských zdrojov a v rokoch 2016 – 2021 vyučovala
transakčnú analýzu vo viac než 40 krajinách, vrátane Slovenska. Julie
je redaktorkou časopisu International Journal of Transactional
Analysis Research & Practice (www.ijtarp.org), vedie International
Centre for TA Qualifications (www.ictaq.org) a v súčasnosti zakladá
World Online TA Association (www.wotaa.org). Máme radi spôsob,
ako pracuje, superviduje a o veciach premýšľa. O všetkom, čo s ňou
chystáme, sa dozviete už čoskoro. Okrem rozhovoru sa v týchto news
venujeme klasicky klasikám – aktivitám do supervízie (keďže v
Coachingplus považujeme supervíziu za dôležitú súčasť praxe a
robíme v nej vzdelávanie) a aktivitám do skupín, keďže so skupinami
pracujeme.
Veríme, že vás oslovia.
Tešíme sa na vás.
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Rozhovor s Julie Hayovou
Vitalizácia teórie: rozhovory o
transakčnej analýze

Traian: Ahoj Julie.
Julie: Ahoj.
T: Čo ťa priviedlo k písaniu o transakčnej analýze
(TA)? A ako tá myšlienka písať o TA vznikla?
J: Hej, práve si na to spomínam, pretože stalo sa
to vlastne tak, že veľké vydavateľstvo v Spojenom
kráľovstve McGraw Hill poskytlo možnosť, dali
vtedy na známosť, že chcú, aby experti na určité
oblasti napísali knihu o svojej oblasti a ja som si
pomyslela, že by sme mohli mať aktuálnu knihu
o TA. Tak som im to ponúkla a oni povedali, nech
sa páči. Tak som ju napísala.
T: Kedy to bolo?
J: 1992 alebo tak nejako. Myslím, že prvá kniha
vyšla vtedy. Neviem dobre uvádzať odkazy na
moju literatúru, ani iných. Nemám na to talent.
T: A čo tvoje články? Lebo predtým si napísala
nejaké články, alebo to bolo potom?
J: Myslím, že som písala články aj predtým, hej.
T: A súviseli alebo...?
J: Áno, áno. Hej, proste som ich napísala. Na
začiatku to neboli formálne akademické články.
Jednoducho som ich napísala. Je to trochu
podobné, ako keď som napísala knihu. Myslím,
že mi nikto nepovedal, že by to malo byť nejaké
ťažké. Mala som mesiac voľna, nemala som
žiadne konzultácie, tak som písala. A keď som už
písala, nebola som si istá, či to, čo som napísala,
nie je chybné, tak som to vložila do programu na
opravu pravopisu. Robila som to mesiac a potom
som mala prácu, potom som sa vrátila a mala
som zase dva týždne voľna, tak som si vyplnila
medzery medzi prácou s klientmi. Poslala som
do vydavateľstva to, čo som považovala za prvý
náčrt, ktorý sa mi vráti s mnohými
pripomienkami. Dlho sa neozývali, tak som sa
ich spýtala, čo sa deje a oni odpovedali, že už to
je vo výrobe. A ja som si pomyslela: ach, ani som
to neskontrolovala.

T: Bolo to také prekvapenie.
J: Bolo. Plus podpis zmluvy. Povedali mi, že
keď tam bude priveľa zmien, nezaplatia mi.
Chvalabohu, keď sa to vrátilo, spomínam si, že
tam bola časť, ktorú som žiadala vynechať, ale
ostatné bolo dobré, lebo to tiež upravili.
T: A keď sa vrátime k ostatným tvojím
publikáciám v časopise Transactional Analysis
Journal (TAJ), aký to bol proces? Bolo to...
myslím, že máme veľa TA praktických
pracovníkov a TA špecialistov po celom svete,
ale nie všetci publikujú...?
J: Moje skúsenosti s písaním do TAJ sú dobré.
Občas publikujem. Posledný text, čo som
napísala, nie je čisto odborný, v niečom je
podobný ako ten, čo som urobila s Ulrikou
Widén o Odborných cenách, ktoré udeľujeme
v rámci TA. Prvý draft, čo sme poslali, odmietli.
Povedali, že to je viac marketing. Bola som
trochu bezradná, pretože som si myslela, ako
to môže byť marketing, je to sociálna reflexia,
alebo spoločenská akcia a my sme
dobrovoľníci, vieš, ale potom som do textu
pridala viac akademických vecí a poslala som
im ho znova a potom ho uverejnili.
T: OK. A keď premýšľaš o svojom písaní, keď si
s tým prvý krát začala, a písaním teraz, v
súčasnosti, zmenilo sa to? Je to iné?
J: No, ja som zakaždým písala iným štýlom. V
časoch, keď som si urobila magistra filozofie
pred mnohými rokmi, písala som akademicky,
ale keď to čítam teraz, pomyslím si, kto túto
somarinu napísal, vieš, polovičke z toho
nerozumieť. Tak, keď som začala písať články
do kníh, boli všeobecnejšie, pre ľudí. Ale
pretože teraz vediem aj magisterské štúdium
rozvojovej TA, píšem viac odborné cvičebnice.
Každý mesiac o inej téme. A to robím
akademickejšie, pretože to píšem pre
študentov. Aj oni, keď píšu seminárnu alebo
magisterskú prácu, musia to urobiť tak, aby to
vyzeralo formálne správne, musí tam byť
správne uvedená odborná literatúra. Takže si
uvedomujem, že ten štýl je dosť odlišný od
toho, čo dávam do článkov vo všeobecných
časopisoch a tak ďalej.

T: Jasne.
J: A TAJ je k tomu samozrejme blízko, je viac
akademický.
T: Hej. Hej.
J: A akademická som aj preto, že som redaktorka
časopisu o výskume v transakčnej analýze a
neustále čítam a redigujem akademické články
práve o výskume. A veľmi si uvedomujem, že v hre
je povesť TA. Vieš, ak to neurobíme správne
akademicky, nezískame kredibilitu.
T: Čo sa týka výskumných článkov, myslíš si, že
obsah TAJ je za tie roky stále viac akademický?
J: Určite. Kladiem si napríklad otázku, či by vôbec
transakční analytici vytlačili pre mňa, ako
potencionálnu klientku, po anglicky trojstranný
kontrakt, ak by mal mať menej ako jednu stranu.
Kontrakt je vynikajúca myšlienka, ale dali by ste to
všetko, čo obsahuje na jednu stranu? Nemáme veci
na jednu stranu.
T: Kto sú tvoji TA mentori a ako to ovplyvnilo tvoje
myslenie a rast?
J: To je pre mňa ťažká otázka, pretože si nie som
istá, kto boli moji mentori v pravom zmysle slova.
Určite, keď som začala čítať TA, mala som pocit, ako
keby som mala spojenie s niečím veľmi dôležitým,
lebo to zmenilo môj život. Keď som si robila prvý
výcvik, môj sponzor (vedúci vo výcviku) bol Archie
Mills, ktorý je už mŕtvy. Bolo to recipročné, on sa učil
byť organizačným konzultantom a ja a ešte jeden
ďalší študent sme sa učili byť transakční analytici,
takže to bolo viac o tom, že vy nám poviete o TA a
my vám povieme o organizačnom konzultovaní.
Bolo to viac... no nebolo to ako mentorský vzťah,
pretože on nemal skúsenosti z práce s
organizáciami. Spoznala som ho ako niekoho, kto
sa stával organizačným konzultantom. Mike už
vtedy viedol prvú TA 101 ale mne by trvalo veky, kým
by som v ňom začala vidieť nejakého úžasného
guru a očividne som ho musela spoznať osobne
ako autora a ako človeka. Tak to bolo trochu
zvláštne, ale nebol nikto, koho by som považovala
za svojho mentora. Bolo veľa ľudí, od ktorých som
sa učila a teraz, keď píšem tie cvičebnice, tak si
znovu čítam staré materiály a uvedomujem si, že, ó,
ja to poznám, objavuje sa to v mojej práci, ale a
zrejme som to za ten čas absorbovala.
T: Bez uvedomovania si...
J: Hej, bez uvedomovania si, že to niekto už
povedal. A potom si to prečítam a pomyslím si, že
to mám odtiaľ. Je to, ako keby celá TA komunita
bola mojím mentorom.

T: Áno, jednotlivci pochádzajúci z komunity, ale mohla by
si povedať, že tá komunita ako celok tiež?
J: Je to skôr tak, že všetci títo tréneri, či už niečo napísali
alebo nie. Mám na mysli to, že som bola aj na tréningoch
u mnohých ľudí a potom som ich spoznala v iných
vzťahoch, pretože som chvíľu bola prezidentkou. Takže aj
tam som spoznala veľa ľudí z našej TA komunity. Teda, to
nebolo tak, že by som mala mentora ako takého, že by
som teraz myslela na konkrétneho človeka, ktorý ma
viedol. Urobila som veľa prác o mentoringu, takže sa
vyznám v mentorovaní, ale nebola som ako Telemachos,
teda syn, o ktorého sa Mentor staral, kým bol jeho otec na
cestách po svete, a vychovával ho ako strýko. Ja teda
beriem mentora ako staršieho, múdrejšieho človeka, čo ťa
vychoval. Keď som začala z TA, už som bola dosť stará.
Bolo veľa ľudí, čo mi dávali inšpiráciu, dobré nápady a
spätnú väzbu. Dostala som veľa spätnej väzby, najmä keď
som bola prezidentkou našej asociácie, či už som ju
chcela alebo nie. Ľudia prišli za mnou a povedali: keby ste
chceli spätnú väzbu o tom, ako ste sa správali na schôdzi,
ktorú ste viedli, a ja som povedala, no, ja nie...
T: V jednom článku chápeš spätnú väzbu, ktorú si dostala
ako prezidentka našej medzinárodnej asociácie aj ako
proces terapie.
J: Hej, hej, lebo to je, ako keby si dostal veľa analýzy toho,
kto si, tým, že ľudia analyzujú to, čo robíš. Takže to je
psychoterapia zadarmo.
T: Faktom je, že keď píšeš článok, si veľmi osobná a
priama. To býva často problematické alebo delikátne.
Obzvlášť, keď píšeš o práci, ktorú robíš s klientmi. Boli
veci, ktoré by si si priala vynechať?
J: Nikdy som sa nepovažovala za obzvlášť otvorenú, ale asi
som. A viem, že sú veci, ktoré by som chcela o sebe
vynechať. Možno sa mi chystáš položiť otázku, prečo som
kedysi povedala niečo hanlivé o terapeutoch a potom sa
stala jednou z nich. Hádam, som bola vždy dosť
transparentná a otvorená v tom, čo prežívam. Keď
pracujem, rozhodujem sa, čo budem autenticky zdieľať,
pretože zvažujem, či by to klienta nemohlo poškodiť
alebo, či by bolo nápomocné, aby vedel, ako premýšľam.
Ale keď som s kolegami, tak by som to naozaj takto
nechápala. Proste som otvorená a nerobím tajnosti. Vieš,
je to ako, si OK, ale tvoje správanie je niečo iné.
T: A bola si taká už predtým, ako si začala robiť TA...
J: Hej, to je zaujímavé. Pravdepodobne predtým to bolo
viac o mojej životnej pozícii, či som OK alebo nie. Nikdy
mi nenapadlo, či sa niekomu bude páčiť, čo som spravila.
Na tom nezáleží. Prečo by na jeho mienke záležalo? Keď
som sa naučila TA, páčilo sa mi, že budem viac „ja som
OK, ty si OK“. A ja som veľmi za znormálňovanie ľudí. Keď
si ľudia myslia, že majú problémy, tak veľmi často majú
také isté problémy ako veľa iných ľudí. Aj ja som otvorená
v tom, aká som a čo som urobila. Dávam im tak
povolenie, že to je v poriadku byť sám sebou, môžete to
robiť, nie je to nič také, za čo by ste sa mali hanbiť, čo
škodí.

T: Táto otázka vychádza z čítania tvojho článku o Julie
Hayesovej a v tom článku dosť veľa píšeš o svojom
vlastnom vývoji a procese rastu a my sme to chápali
ako viac než otvorenosť a odhalenie sa o svojom
vývoji.
J: Hádam to je preto, že ja to nechápem ako
otvorenosť. Pretože všetci vieme, že máme scenár a
všetci konáme podľa neho, tak sa mi zdá, že ak
poznáme TA, tak by sme mali o tom hovoriť. Teda
nemyslím si, že by autenticita bola príliš
sebaodhaľujúca. Ja by som to očakávala od každého.
Myslím si, ty si bol včera so mnou, keď som robila
supervíziu supervízie. Bol na nej človek, ktorý
supervidoval niekoho, kto je veľmi pokročilý v oblasti
PTSD a prišiel do supervízie s témou, ako niekomu
pomôcť vyrovnať sa s traumou. A ja mu hovorím, no,
čo ti bráni skúmať a zdieľať scenár? Lebo si myslím, že
to, čo robíme, vieš, robíme to druhým ľuďom. Prečo
by sme o tom nemali hovoriť my sami?
T: Hovoríš, že kedysi si očakávala od klientov, že ak
budú rozumieť teórii toho, čo sa im deje, keď im dáš
náhľad na ich problém, ako konzultantka, zmenia
svoje správanie. To bolo v roku 1993. Súhlasila by si s
tým, čo si napísala v tom konkrétnom odstavci aj
dnes, keď uvážime, že máš aj terapeutické vzdelanie.
J: Mám pocit, že stále súhlasím s názorom, že ľudia sa
dokážu rozhodnúť a uskutočniť zmenu, ale to je môj
štýl. Ja by som očakávala, že keď ti poviem, čo je zle,
tak to nebudeš robiť. Ale teraz mám k tomu viac
poznania a išla by som mimo TA teóriu, pretože
vďaka neurovede by som myslela aj na vek, kedy
nastalo poškodenie, trauma. Ide o emocionálne
zážitky, ktoré sa nespracúvajú ľahko, nie je to niečo, o
čom môžeš rozmýšľať. Ja oddeľujem TA
psychoterapiu od toho, čo volám rozvojová TA.
Premýšľam o tom tak, že z hľadiska TA psychoterapie
sú problémy človeka v jeho emocionálnom mozgu, o
ktorom samozrejme v TA hovoríme, keď uvažujeme o
rôznych častiach detského egostavu. Ak s ním
pracujeme, klienti potrebujú postavu náhradného
rodiča v terapeutovi, ktorý je tam pre nich a poskytuje
nové skúsenosti ako od dosť dobrého rodiča. Ak
nepracujeme s regresom, sme viac v neokortexe,
robíme viac rozvojovú TA. Vtedy, keď im povieš TA
teóriu, bude to nápomocné, pretože majú kapacitu
informácie spracovať. Slepé uličky prvého stupňa sa
dajú, na rozdiel od slepých uličiek druhého a tretieho
stupňa spracovať cez náhľad. Ja uvažujem skôr
rozvojovo, nie terapeuticky, regresívne. Niekedy o tom
hovorím, že pracujem so zraneným človekom, ktorý
žije svoj život, vstane a pracuje a robí, čo potrebuje,
ale je akosi zastavený, zneistený. Ale potom sú aj
ľudia, ktorí benefitujú z dlhodobej terapeutickej
práce, pretože ich zranenia sú veľmi hlboké a zážitky
nie sú dostupné kognitívne.

T: Ak v týchto prípadoch pomyslíme na to, že
Berne zvykol poskytovať ľuďom náhľad a
interpretácie, hovoriť im, čo si myslí, je tam
naozaj limit, pretože je takmer zbytočné zdieľať
s týmito klientmi kognitívne náhľady...
J: Hej, časom som samozrejme aj ja, keďže som
chcela byť pre klientov nápomocná, začala
používať rôzne iné terapeutické stratégie, nielen
klasickú TA. Keď som prestala robiť ako HR a
tréningová konzultantka, ktorá využíva klasickú
transakčnú analýzu, ticho (technika ticha prísnej
starej mamy), analýzu a poskytnutie náhľadu,
stala som sa kvalifikovanou v psychoterapii a
potom aj v poradenstve. V tom čase som
pracovala v niekoľkých väzniciach a hľadala
som efektívne spôsoby práce v danom kontexte.
Bavilo ma to, bola som už na dôchodku a v
jednej som ostala dva a pol roka. Je fakt, že
keby nezrušili celé poradenské oddelenie v tejto
väznici, pravdepodobne by som tam bola ešte
stále a mala svojich sedem klientov za deň.
Dnes musí byť transakčná analýza iná, ako keď
vznikala, rozvíja sa, ani s mojimi klientmi vo
väzení by som nebola efektívna iba s klasickou
TA.
T: Transakčná analýza vznikala v čase, keď bol
postoj k ženám patriarchálny a hanlivý.
Spoločenská mienka o ženách a mužoch bola
trochu iná, ako je dnes. Čo si myslíš, ako tým
bola ovplyvnená TA od svojho počiatku po
dnešok?
J: Pravdepodobne by to lepšie povedali ľudia
ako Graham Barnes a Leon Campos, ktorí o tom
písali. Vidím tu veľké problémy. Ako ženy sme
boli utláčané a na istej úrovni, aj keď to ako
spoločnosť riešime od šesťdesiatych rokov, to
stále trvá... Ja som sklamaná, lebo sa o útlaku
dosť napísalo. Písali sme a reflektovali všetko:
sexizmus, rasizmus, aj homofóbiu. Ale som stále
šokovaná koľko útlaku v našej komunite bolo,
najmä keď reflektuješ minulosť, napríklad keď
čítaš článok Grahama Barnesa, ktorý dostal
cenu Lee Memorial. A stále je. Keď zviditeľníš to,
že si gej, odsúdia ťa, si utláčaný, pretože sa
znova hrá psychologická hra. Je
neospravedlniteľné, že nemôžeš byť slobodne, v
spoločnosti tým, kým si. A áno, Berne posilňoval
napríklad homofóbnu kultúru. Takéto veci sú v
Berneových publikáciách, čo je dosť
problematické.

T: Čo myslíš, čo sú silné stránky výcviku a certifikačného
procesu v TA a čo si myslíš, že by sa malo zlepšiť?
J: Silná stránka, hej? Je to veľmi OK spôsob, ako niečo
robiť. Je to aj o zameraní sa na to, že chceme vedieť, čo
vieš, nie čo nevieš. Čo je naozaj rozdiel oproti väčšine
ostatných certifikačných procesov kde skúmajú deficity.
Teda toto sú silné stránky. A nevýhoda je to, že sa pri
skúškach pozeráme len na jednu momentku niekoho,
teda je to umelé. Obzvlášť pri TSTA, normálne by sme
nevyučovali ostatných tým, že by sme mali polhodinové
výcvikové sedenie. Ale to žiaľ musíš predviesť na skúške.
Viem, že pred časom sa hovorilo o kontinuálnej
diagnostike a to akosi vymizlo. Ideálne by sa hodnotil
dlhší proces, napríklad schopnosť kontinuálnej
diagnostiky na pracovisku, kde musíš stále vytvárať dáta,
presné dôkazy o tom, čo sa urobilo. Buduje sa to teda v
kontinuu. Nefunguje to len tak, že jeden krát niekde
prídeš a urobíš to raz. Mám tiež problém s oblasťami
aplikácie transakčnej analýzy, pretože si myslím, že si veci
akosi sťažujeme, keď máme oddelené oblasti. Zdá sa mi,
že skôr ako deliť veci na poradenstvo, vzdelávanie, terapiu
a organizačný rozvoj, je lepšie rozlišovať medzi
psychoterapeutickou TA a rozvojovou TA. Jedna je o
liečení ľudí a druhá o pomáhaní ľuďom rásť a meniť sa. Aj
tak sa prekrývajú, ale ak sa pozrieš na organizačné, či
vzdelávacie poradenstvo, nie sú medzi nimi veľké rozdiely
a pravdepodobne ani nepokrývajú toľko rozličných oblastí
aplikácie ako psychoterapia. A to je psychoterapia iba
jedna. Vysvetlím to lepšie. Keď som si urobila
psychoterapeutický výcvik, pracovala som s ľuďmi v
poradenských centrách a tak ďalej, so súkromnými
klientmi a ľuďmi vo väzení. Nikdy som nepracovala
priamo so závislými, nikdy som nepracovala s rodinami,
nikdy som nepracovala s deťmi, lebo som to
nepotrebovala a inštitúcie, kde som robila terapiu, tiež
nie. Je veľa oblastí, v ktorých nepracujeme ako
psychoterapeuti, nemáme na ne špecializáciu, ale je
jedna skúška, ktorá vraví, že ak ju spravíš, si
psychoterapeut, môžeš to robiť. Chcem tým povedať, že
štyri oblasti TA nezodpovedajú realite. V rámci
psychoterapie je veľa možných špecializácií a v rámci
rozvojovej práce tiež – konzultantstvo, poradenstvo,
individuálne koučovanie, teambuilding... je treba povedať,
že sú to v podstate všetko rovnaké chromozómy, pretože
sme transakční analytici. Je to niečo o kontexte, čo
znamená, že kontext v ktorom sme, určuje kým sme.
Podľa mňa by sme mali mať jednu skúšku, ktorá hovorí,
že si transakčný analytik, oprávňuje ťa robiť TA. A v jej
rámci by si si mohol pokryť jednu oblasť, kde budeš
pracovať. Môžeš pokryť aj dve alebo tri, ak chceš, ale na to
by sme mohli mať vytvorené niečo oveľa jednoduchšie
ako teraz, keď musíme začať celý proces certifikácie pre
ďalšiu oblasť aplikácie od znova. Páčila by sa mi idea, že
po základe by si mohol pridávať viac ďalších vecí. Lebo v
tejto chvíli, povedzme, že si sa stal psychoterapeutom,
ktorý práve musí intervenovať a pracovať aj v organizácii,
už vieš používať TA, len musíš pochopiť ako ju špecificky
aplikovať v organizácii. Na to nemusíš študovať
organizačnú TA ďalšie štyri roky, iba doplniť to, čo už vieš...
T: Kladiem si otázku, či aj rôzne prístupy, či školy TA sa
počas rokov rozvíjali preto, že ľudia aplikovali TA v rôznych
kontextoch...
J: Nie, myslím, že všetky školy vznikali v psychoterapii, ak
sa pozrieš...

T: Takže teórie škôl, alebo prístupov v TA nie sú z rôznych oblastí...
J: Teória TA je zväčša z psychoterapie, vznikla tam. A aplikuje sa aj v
iných kontextoch. Poradenstvo, pedagogika, koučovanie, učenie,
organizácie... Klasický kontext ovplyvňuje história. Ľudia, ktorí
rozvíjali teóriu, boli všetci psychoterapeuti, napríklad v
psychodynamickej škole TA, Richard Erskine vytvoril integratívny
prístup vo vlastnom význame toho slova. Nielenže TA prepojil s
rôznymi prístupmi, ale pracuje aj s konceptom človeka tak, že ako
ľudia sme tí, ktorí neustále integrujú, sme ako ľudia integrovaní. A
potom prišli konštruktivisti, ktorí spoločne vytvorili prístup vzťahovej
TA, ale sú to všetko terapeuti. Keď ja píšem o rozvojovej transakčnej
analýze, tak je to síce stále prístup, hoci si myslím, že jediný, ktorý je
neklinický, nepsychoterapeutický. Väčšina TA modelov teda vznikla
v psychoterapii a posúvajú sa do iného kontextu. Keď som
pracovala vo väzení, často sme používali to, čo sme volali
konfrontačná psychoterapia. Používali sme oveľa konfrontačnejší
štýl psychoterapie, aby sme pomohli ľuďom dostatočne sa zmeniť,
aby mohli odísť. Kontext, kde som pracovala, ovplyvnil spôsob mojej
psychoterapie. Nešlo nám iba o to, aby človek prišiel a rozprával, ale
aby sa menil. Väzni nám hovorili, ja som bol v tom druhom väzení a
už som mal dva roky terapiu. Ale to bola buď na človeka zameraná
alebo nedirektívna terapia. Strávili dva roky tým, že terapeutovi
rozprávali o sebe a neuvedomovali si vôbec, prečo spravili to, čo
spravili a preto sa nezmenili. To sa považuje za neúspech terapie,
preto sme to robili inak. To, čo robíme, je transakčná analýza.
Neexistujú štyri transakčné analýzy. Existujú štyri rôzne školy, alebo
rôzne teórie, vždy trošku inak aplikované pre psychoterapiu, pre
organizačný rozvoj, pre oblasť vzdelávania a pre organizácie. Máme
vlastné školy, prístupy, všetky vznikli v psychoterapeutickom myslení
a konaní, existujú potom rôzne kontexty, kde sa aplikujú. Ale
potrebujeme výskum. Musíme začať výskum nielen o TA, respektíve
efektivite TA v psychoterapii, ale aj výskum o aplikačných rovinách
TA, napríklad či a čím sa koučing líši od poradenstva a od terapie a
od konzultovania a od všetkých tých názvov. Môj názor je, že v
mnohom robíme ako TA praktici to isté, že to má spoločné faktory a
že vlastne záleží najmä na vzťahu a na človeku.
T: Môžeš uviesť príklad, ako TA praktici robíme veci rovnako, alebo
podobne?
J: Ako príklad uvediem moju cestu k titulu tréningová a
supervidujúca transakčná analytička (TSTA). Keď som si túto
najvyššiu možnú kvalifikáciu robila, bolo dosť ťažké zohnať
účastníkov výcviku v TA, ktorí by robili prácu v organizáciách. Teda,
aspoň v Spojenom kráľovstve to bolo nezvyčajné, učiť sa transakčnú
analýzu a ísť na certifikáciu CTA pre organizácie. Takže bolo málo
ľudí, ktorých by som mohla supervidovať. Išla som teda do skupiny
Alice Stevensonovej. Alice bola tréningová a supervidujúca
transakčná analytička pre oblasť psychoterapie v našej krajine a ona
mi dovolila prísť a supervidovať jej klinických účastníkov výcviku. A
tak som absolvovala TSTA, lebo som pracovala s jej klinickými
účastníkmi výcviku. Ona, už je bohužiaľ mŕtva, mala video, ktoré
používala a rozprávala mi, ako to robí, že zvykla hovoriť: mám video,
ktoré vám ukáže, že v tom nie je žiadny rozdiel. Je to supervízia,
nezáleží na tom, v akej oblasti supervidovaní pracujú. A ja by som
im povedala, že robím TA supervíziu, nebudem robiť supervíziu
DSM klinických postupov, napokon v tých časoch som nepoužívala
DSM, nepoznala som to. Asi by som supervidovaným na rovinu
ozrejmila, že keď so mnou hovoríte DSM jazykom, ja nebudem
vedieť, čo hovoríte, lebo ja robím spôsobom a používam jazyk
transakčnej analýzy. Vždy mi príde čudné, že musíme robiť podľa
DSM alebo ICD 10 pravidiel, pretože to očakávajú ostatní odborníci.
Vtedy premýšľam, čo sa stalo s dobrým úslovím „nekategorizujte
ľudí“, nedávajte im nálepky. Možno má zmysel oddeľovať klinickú
aplikáciu TA od rozvojovej TA, tak ako som označila môj prístup,
moju školu, ale všetci transakční analytici robíme predovšetkým
transakčnú analýzu.

T: Spomínala si, že by sa nemali príliš oddeľovať jednotlivé
oblasti aplikácie. Napriek tomu však vo vlastných prácach
rozlišuješ psychoterapeutickú TA a rozvojovú TA a naša otázka
je, či chápešrozvojovú TA ako samostatnú oblasť? Viem, že sme
o tom hovorili v tomto rozhovore, ale ako chápeš rozvojovú TA
v porovnaní s psychoterapeutickou TA?
Julie: Nechápem ich ako... nie je to vlastne o oblastiach, je to
skoro ako filozofický rozdiel alebo rozdiel v prístupe.
Zjednodušená úroveň by bola povedať, čo sme už povedali
skôr, aby to bolo ľahké, že rozvojová TA sú tieto tri oblasti
(poradenstvo, vzdelávanie, organizačný rozvoj) a
psychoterapeutická TA je oblasť, ktorá sa aplikuje v klinickom
kontexte. Ďalšia diferenciácia, o ktorej som hovorila najviac,
bola že rozvojová TA pracuje „tu a teraz“. Je najbližšie ku
klasickej škole a ľudia síce budú mať stále tendenciu k regresii,
ale naše zručnosti spočívajú v tom, že ich privedieme naspäť a
pomôžeme im ostať v prítomnosti. Psychoterapeutická TA je
viac o cielenej práci s regresiou alebo v regresii. Takže istým
spôsobom ľudia takmer žijú svoju minulosť a prehrávajú svoje
vzorce s tebou a ty môžeš chápať, čo to je v tomto momente a
pomáhať im s tým. A v terapii im poskytnúť dosť dobrý
korektívny zážitok. Pracujeme s ranými zážitkami, s
materiálom z ich emocionálneho mozgu. S Rodičom (P1) vo
vnútri Dieťaťa (C2). Takíto klienti budú pravdepodobne
potrebovať dlhšiu liečbu a aj iné techniky liečby. Ale ak sa im
podarí vstať každý deň a ísť do práce, kde pomerne úspešne
pracujú na nejakých záležitostiach, tak len potrebujú pomoc,
aby sa rozvíjali. Vlastne nepotrebujú tú celkovú liečbu. Niekedy
kreslím taký obrázok ako cestičky v džungli alebo mapu mysle,
aby som povedala, že OK, ideme k jadru, nech je to čokoľvek.
Životná pozícia napríklad. Potom sa to rozdelí do presvedčení
a postojov a to sa zase delí na rôznorodé správanie. Rozvojová
TA pracuje so správaním v slovách, psychoterapeutická TA
pracuje s jadrom a smerom von. Bez ohľadu na to, kde
pracuješ, postupuješ so zmenou scenára, pretože to je fraktál.
Je to všetko poprepájané. Teda ak začneme zvonka, klientov
scenár sa musí zmeniť, lebo inak si nemôžeš osvojovať iné
správanie, respektíve správať sa funkčnejšie. Festinger, ktorý
nebol TA, hovoril o kognitívnej disonancii. Ak robíš
psychoterapiu, pomáhaš zmeniť jadro, ale potom sa zmení
správanie. Ak sa klientovo správanie nezmení, na čo to je?
Ľudia teda budú prichádzať do terapie, pretože ich správanie
je problém vo svete, ale ak majú naozaj hlboké traumatické
záležitosti, budeš im musieť pomôcť zamerať sa na to
traumatické jadro, aby sa mohli správať inak. Ak nie sú príliš
hlboko, tak môžeš pracovať na správaní, pracovať s jazykom, s
významami, s ich neokortexom.
T: Hej. Ja myslím, že toto, čo opisuješ, je úžasný spôsob, ako
integrovať alebo dokonca argumentovať v prospech jednej TA,
jednej oblasti TA a prečo...
J: Lebo všetci robia to isté. Pozeráš sa na ľudské bytosti, všetko
správanie funguje pre všetkých. Ale potom je to filozofická vec:
pracujeme na tom, aby sme ľuďom pomáhali rásť? Alebo si
myslíš, že sú v nejakých častiach zranení a treba ich liečiť? A sú
ľudia, ktorí, vieš... deliaca čiara, nie je jednoduchá a
jednoznačná, ale sú ľudia, ktorí očividne potrebujú liečbu a sú
ľudia, ktorí nie, ktorí len potrebujú pomoc, aby sa zmenili. Tak,
ja som začala hovoriť o rozvojovej TA pred tým, ako začala byť
v móde pozitívna psychológia. Ale rozvojová TA je v zásade
pozitívno-psychologická verzia TA...

T: ... a koučovania, lebo ja si myslím, že celé koučovanie je
hodne ovplyvnené pozitívnou psychológiou...
J: Hej, samotné koučovanie je trošku zvláštna metóda. Vieš, ja
som bola jedna z piatich pôvodných zakladateľov Európskej
rady pre mentorovanie a koučovanie. Niekedy sa pozerám a
pomyslím si, čo som to spravila? Stvorila som monštrum,
pretože naši nasledovníci potom spravili iba to, že zaviedli
ďalšiu certifikáciu, ďalšiu kvalifikáciu. Na začiatku sme si
povedali, že to nespravíme, nechceme organizáciu, čo bude
certifikovať, že to len premyslíme a pomôžeme upratať. Ale
koučovanie ako metóda je naozaj čudné. Mám takú predstavu,
že všetky tieto okienka sú rozdielne formy koučovania. Nikto
poriadne nevie, čo to je. Nikto nevie, ako sa to líši od
mentorovania a ja sa k tomuto názoru pripájam, a predsa som
koučovala pomocou TA už v 1970-tych rokoch. Vieš, ľudia
koučovali celé roky. Odrazu sa to stalo veľmi módne, takže teraz
je každý kouč, ale potom príde niečo iné a oni budú namiesto
koučovania robiť niečo iné.
T: Literatúra o rozvojovej TA kladie dôraz na ohnisko pozornosti
zamerané na silné stránky. Keď si písala o pyramíde potenciálu,
písala si napríklad aj o zraniteľnosti, moci a zodpovednosti. Ako
teraz chápeš tému zraniteľnosti v kontexte rozvojovej TA?
J: Zraniteľnosť?
T: Áno.
J: Ja vnímam zraniteľnosť pozitívne. Celá psychoterapeutická
TA je trošku ako sekta zaoberajúca sa zraniteľnosťou. Je
potrebné vnímať silné emócie, no ľudia nechcú cítiť hanbu.
Problémom je, že byť zraniteľným nie je chápané ako
normálne, pričom je to zdravé. Podľa mňa je to silná stránka.
Keď zraniteľnosť umiestnim na pyramíde potenciálu, je to
schopnosť vlastniť a žiť svoju krehkosť a hovoriť o nej. Je to teda
schopnosť vedieť povedať: potrebujem pomoc, som zranená. To
je silná stránka. No a jedna rovina alebo pohľad psychoterapie
je, že ľudia, keď prichádzajú ku nám, sa cítia zraniteľní, už to
vnímajú. Mám svoju zraniteľnosť a potrebujem pomoc.
T: A otázka znie, ako sa toto poznanie, že ľudia sú krehkí,
využíva v rozvojovej TA, napríklad v oblastiach ako sú školstvo,
alebo vo všeobecnosti v tomto prístupe?
J: Nuž, nepracujeme so zraniteľnosťou cielene. Tým, že sme,
žijeme svoju zraniteľnosť, do toho ľudia idú. Je to ako, keď
máme partnera, máme zodpovednosť a máme tým aj
zraniteľnosť. To je životný fakt. Teda z pohľadu pyramídy
potenciálu to máš tak. Vieš o tom. To máš a musíš sa vedome
rozhodnúť, že s tým ideš niečo urobiť. Môžeme sa pozrieť na
seba cez pyramídu potenciálu. Každý pozná dramatický
trojuholník (prenasledovateľ, obeť, záchranca). Pri pyramíde
potenciálu je situácia rovnaká, ako v dramatickom trojuholníku,
len je vyjadrená inými slovami. Keď som o tom uvažovala,
nazvala som to pyramída, lebo som situáciu nechcela
pomenovať trojuholník. Takto som upravila viaceré TA
koncepty, aby vyjadrovali silu, potenciál, zdroje..., v kontexte
rozvojovej transakčno-analytickej práce. Napríklad som vytvorila
maticu autonómie. Pri jej kresbe som si povedala, prečo by sme
nedali malého človiečika hore a dospelákov pod neho (na
rozdiel od scenárových matíc, ktoré sa kreslili predtým).
Napokon, väčšina dospelákov ti chce pomôcť, aby si urobil viac
ako oni. Ale aj iné modely upravujú pôvodné koncepty. Na
príklad modely z ko-kreatívnej školy. Oni usporiadali veci na
kresbe zarovno vedľa seba. Ale podľa mňa to celkom nepasuje,
ak máš v obrázku malé dieťa, lebo tvoje dieťa nie je zarovno
vedľa rodičov. Rodičia ho skôr tlačia dolu alebo sa ho snažia
ťahať hore. Nie je to stretnutie rovnocenných, keď si dieťa. Ide
mi skôr o posilnenie. Tak rozmýšľam. To vidieť aj v mojich
diagramoch.

T: Keby si robila s Ericom Bernem rozhovor dnes, ktoré tri otázky by si mu položila?
Vedela som, že mi túto otázku položíš... no nie som si istá, či by som mu dala nejakú otázku.
Pravdepodobne, aké je to preňho vidieť, ako jeho práca legitimizovala rasistické a sexistické,
homofóbne postoje bez toho, aby vedel, že tak rozmýšľa, že taký je. Myslím, že keby stále žil, zmenil
by sa. Ako jeho publikácie, veľmi sa zmenili, čo spôsobilo veľa zmätkov. Protirečil si. Vydal knihu a
potom vydal inú knihu a povedal niečo iné. Tak si neviem predstaviť, že by tu bol a nezmenil by sa.
Aj ja, keď sa obzriem späť, nenapísala by som teraz to isté, napísala by som niečo iné. Takže neviem,
či by som mala nejaké otázky. Bola by som naozaj zvedavá na... predpokladám, že otázka by znela,
čo si teraz myslíš, keby si tu bol, ako by si rozmýšľal o čomkoľvek? On je mŕtvy už od roku 1970, skôr
by som ho teda pozvala, poď sa pozrieť na to, čo je TA teraz. Asi by to nespoznal, nespoznal by
nikoho. Povedala by som: vieš, ako sa cítiš a čo si myslíš o fakte, že aj psychoanalýza je už oveľa
jemnejšia od vtedy ako si ju demystifikoval?
T: Hej, to je celkom otázka.
J: Hej, čo by si myslel? Ale keby tu stále bol, musel by sa zmeniť tak či tak. Nemyslím si, že by sa
mohol nezmeniť. Nemohol by ostať zaseknutý. Nemohol by ignorovať to, čím ostatný svet žije,
napríklad, že ľudia si začali uvedomovať, aké je naozaj ťažké byť ženou alebo byť homosexuálom
alebo čokoľvek. Alebo byť černochom. Ale, vieš, nemohol by automaticky pokračovať v tom, čo robil
bez toho, že by spoznal, čo sa od roku 1970 doteraz urobilo navyše ... keby sme to povedali zdvorilo.

Vďaka za rozhovor

INŠPIRÁCIA PRE PRAX

Aktivita k supervízii
Táto aktivita vám pomôže štruktúrovaným spôsobom reflektovať
svoje hodnoty a to, ako sa prejavujú vo vašej praxi. Prečítajte si
nižšie uvedené výroky, ktoré sa týkajú hodnôt a premyslite si, či a
ako sa prejavujú vo vašej praxi. V prípade, že pracujete s
nahrávkami, pozrite si, čo z vašich hodnôt aplikujete v akej
podobe počas sedenia, alebo v sérii sedení. Aké správanie je
prítomné?

Hry a aktivity

Nie „ja“
Účastníci sa rozdelia do skupiniek po troch, kde sa budú striedať v hovorení, počúvaní
a pozorovaní, kým bude „rozprávač“ rozprávať podrobný príbeh zo svojej skúsenosti
bez toho, aby použil zámená „ja“ alebo „my“. Úlohou poslucháča je počuť príbeh (ako v
bežnom rozhovore), zatiaľ čo pozorovateľ by mal dávať pozor na obe strany (ako
interagujú atď.). Cieľom je pomôcť ľuďom, aby si uvedomili význam vyrovnaného
rozhovoru a ohniska pozornosti na oba pohľady. Účastníci by mali použiť príbehy, ktoré
ich vzrušujú (robia ich šťastným, pyšným atď.) a budú mať 2 minúty na rozprávanie bez
„ja“ alebo „my“. Povzbuďte ich, aby rozprávali príbeh tak vášnivo, ako len vedia! Nech
poslucháči híkajú. Myli by tiež vysvetliť, prečo si zvolili práve tento príbeh.
Potom v skupine preskúmajte:
•Keď ste boli rozprávač, dokončili ste cvičenie bez chyby? Bolo to ťažké? Prečo alebo
prečo nie?
•Dokázali ste rozpovedať všetky dôležité body? Ak áno, ako ste to urobili?
•Aká to bola skúsenosť? Bolo to nepríjemné? Na čo ste sa namiesto toho zamerali?
•Poslucháči, čo ste si všimli na rozprávačovi?
•Pozorovatelia, čo ste si všimli na rozhovore medzi poslucháčom a rozprávačom? Aká
bola neverbálna komunikácia? Čo ste si ešte všimli?
Môžete urobiť aj variáciu cvičenia, kde nebudete môcť používať rodové indikátory
(žiadne on/ona, jeho/jej, čašník/čašníčka atď.).

Hry a aktivity
Reportáž pre noviny
Táto aktivita pomáha účastníkom skúmať predpoklady a spoločenské
rozdiely. Začnite vytvorením skupiniek po 6-8 ľuďoch, ktoré budú
reprezentovať cudziu krajinu, ktorú navštívi reportér (ďalší účastník), aby sa o
nej dozvedel viac. Ak máte veľkú skupinu, môžete mať niekoľko reportérov,
len nechajte trochu miesta medzi skupinami. Vyberte dobrovoľníkov, ktorí
budú reportérmi a izolujte ich od „krajiny“, povedzte im, že sú novinári, ktorí
dostali za úlohu navštíviť inú krajinu a napísať reportáž o nej (jazyk, zvyky,
sviatky, strava, rola muža/ženy, vláda atď.). V inej miestnosti informujte
reprezentantov krajiny o ich role. Dôležité je, aby dodržiavali všetky pravidlá
svojej krajiny:
• V tejto krajine je hrubosť, ak sa muž prihovorí žene, ktorú nepozná. Ak sa
mu priblíži žena, ktorú nepozná a začne sa s ním rozprávať, je najlepšie, ak ju
bude ignorovať a tým ju zbaví trápnosti, ktorej sa sama vystavuje.
• Ak sa ten, kto sa s vami rozpráva, usmieva, chce dostať pozitívnu odpoveď,
tak povedzte: „Áno“. Nezáleží na tom, aká bola otázka, vždy odpovedzte
„Áno“.
• Ak sa ten, kto sa s vami rozpráva, neusmieva, je veľmi vážny a chce počuť
zápornú odpoveď. Chce, aby ste sa zamysleli a potom povedali: „Nie“.
• Teda jediná odpoveď, ktorú dáte reportérovi, je „áno“ alebo „nie“ alebo
mlčanie, ak je to žena, ktorá sa snaží prihovoriť mužovi. Iné odpovede
neexistujú.
Obzvlášť dávajte pozor na dodržiavanie pravidla o ženách a mužoch: ste
veľmi starostlivá spoločnosť a nechcete nikoho uraziť, takže to vychádza zo
snahy postarať sa o druhého človeka. Zavolajte reportérov späť a začnite
cvičenie. Ak sú reportéri frustrovaní, povzbuďte ich, aby sa viac snažili a
pohybovali po miestnosti a skúšali to s ďalšími ľuďmi. Dajte im 5-10 minút na
otázky. Potom zvolajte reportérov na jedno miesto a povedzte skupine, aby
poreferovali, čo zistili. Očakávajte, že reportéri budú mať veľa predpokladov,
ktoré môžete potom prebrať so skupinou. Čo si myslia, aké sú pravidlá tej
krajiny? Keď reportér povie, aké zistil pravidlá, nechajte niekoho zo skupiny
povedať, aké boli. Potom môžete v celej skupine diskutovať:
• Aká taktika fungovala reportérovi pri získavaní informácií? Ako sa cítil?
• Ako sa cítili členovia skupiny, ktorí patrili do „krajiny“?
• Ako to vyzerá v skutočnom živote? Podobá sa niečo z toho skutočnému
životu?
Potom ukončite sedenie nápadmi, ako by sa v budúcnosti dalo komunikovať
efektívnejšie, najmä s ľuďmi z iných krajín alebo iných etnických skupín, ktorí
majú iné skúsenosti.
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Webináre, online
tréningy, motivačné
skupiny a webcasty
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Coachingplus od roku 2020 organizuje
webináre a online tréningy prebiehajúce v
reálnom čase. Nájdite si čas byť s nami aj vo
virtuálnom/online priestore.
Detailný popis obsahu webinárov a online
tréningov si prečítate tu:
www.coachingplus.org
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WEBCASTY
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Rozvoj tímov a tímovej spolupráce
Coachingplus ponúka 5 dielov webcastovej série na tému tímov a tímovej spolupráce. Všetky časti z cyklu „Rozvoj tímov a
tímovej spolupráce“ sú venované téme a prostredníctvom slajdov, reflexie a rozhovorov s našimi hosťami, Števkou
Hrivňákovou, Jožom Stopkom a Zuzanou Zimovou sa môžete zoznámiť s know how, ktoré vám pomôže transformovať alebo
obohatiť vašu prácu s tímami nech už pracujete ako manažér, ste členom tímu, alebo tímy sprevádzate ako externý
konzultant (kouč, lektor, facilitátor, supervízor...)
Rozvod a čo ďalej...
5 dielov cca 1,5 hodinových tréningových videí k téme "Multidisciplinárne intervencie v rozvode". Štruktúra každého
hodinového videa pozostáva z prezentácie, diskusie a kazuistiky, ktorá sa týka problému. Každý modul je zameraný na inú
praktickú tému. Webináre vedú Zuzana Zimová a Vladimír Hambálek.
Práca s emóciami v poradenskom (terapeutickom, koučovacom, mediačnom) procese
Zámerom 3 dielnej série webinárov je predstaviť rôzne stratégie, postupy a techniky, ktoré pomáhajú pomáhajúcim
pracovníkom pri práci s vlastnými emóciami a pri práci s klientom. Každý webinár trvá viac ako hodinu a obsahuje príklady z
praxe, powerpointové prezentácie a diskusiu lektorov.
Efektívny pomáhajúci rozhovor s jednotlivcom, párom alebo skupinou
Webináre sú vhodné pre všetky pomáhajúce profesie, psychológov, liečebných a sociálnych pedagógov, sociálnych
pracovníkov, ale aj mediátorov či koučov.
Zámerom 3 dielnej série webinárov je predstaviť rôzne stratégie, postupy a techniky, ktoré pomáhajú pomáhajúcim
pracovníkom pri vedení pomáhajúceho rozhovoru s klientom. Každý webinár trvá viac ako hodinu a obsahuje príklady z
praxe, powerpointové prezentácie a diskusiu lektorov.
Okná dokorán motivácie a zmeny
Do zbierky našich webcastov, ktoré predstavujú know how Coachingplus pribudlo nových 5 dielov. Všetky sa venujú téme
Motivácia, zmena a práca s odporom. Webináre 1-3 vedú lektori Vlado Hambálek a Zuzka Zimová a webináre 4-5 vedú Vlado
Hambálek a Marta Špaleková. Každý webinár trvá viac ako hodinu a obsahuje príklady z praxe, powerpointové prezentácie a
diskusiu lektorov. Motivácia a práca so zmenou sú trademark Coachingplus. Vo videách sme zhrnuli 15 rokov našich výcvikov
(Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch), ktoré sme v Coachingplus
realizovali. Veríme, že čas s nami (Vlado, Zuzka, Marta) bude pre vás prijemný aj užitočný.
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WORKSHOPY
(prezenčne)
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Supervízia supervíznej praxe
21. – 22. Október
- s Vladom Hambálkom
Supervízny webinár vám umožní zažiť individuálnu a skupinovú
supervíziu, precvičiť supervízne zručnosti, rozšíriť si vedomosti o
princípy a prax supervízie organizácie či tímov a hlavne spoznať
ľudí, ktorí sa rozvoju iných ľudí venujú, či už ako supervízori alebo
mentori, či kouči. Ak sa pridáte zažijete veľa sebaskúsenosti ako aj
analýzu videí a dobrej praxe. Webinár je vhodný pre skúsených
supervízorov/ky, ale aj ľudí zo všetkých pomáhajúcich profesií, ktorí
chcú lepšie porozumieť vlastnej práci s klientmi.
Lektori workshopu: Mgr. Vladimír Hambálek a PhDr. Ivan Valkovič
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Motivačné rozhovory v
skupine
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29. – 30. november 2021
- s Martou Špalekovou a Vladom Hambálkom
Zámerom workshopu je prehĺbiť si vedomosti, zručnosti a základné postoje motivačných
rozhovorov pri práci v skupine

Ciele workshopu
Na konci workshopu by mali účastníci:
·prehĺbené zručnosti motivačných rozhovorov (otvorené otázky, afirmatívne výroky, reflexie,
sumarizácie)
·jasný obrázok o spôsoboch a stratégiach, ktoré rozvíjajú u klienta jazyk zmeny (túžba,
schopnosti, potreby, zodpovednosť, akcia, záväzok, kroky)
·uchopené špecifiká diagnostiky rôznych štádií zmeny podľa MI a transteoretického modelu
·rozvinuté špecifiká intervencií v každom štádiu
Workshop je vhodný pre všetkých, ktorí absolvovali aspoň základný kurz v motivačných
rozhovoroch, alebo 6 dňový tréning, alebo boli frekventanti nášho výcviku IPMZ.
V prípade že sa chcete o motivačných rozhovoroch dozvedieť viac, môžete si pozrieť aj sériu
videí so Zuzkou Zimovou a Martou Špalekovou.
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25. – 26. November 2021
Ako byť mentor?
- s Vladom Hambálkom a Silviou Gallovou
- výcvik v mentoringu pozostávajúci zo 5 modulov, v termínoch
25. a 26.11
13. a 14.1.
24. a 25. 2.
17. a 18. 3
21. a 22. 4.
Cieľom tréningového programu „Ako byť mentor“ je integrácia predchádzajúcich pracovných a osobných
skúsenosti s teoretickými koncepciami a kompetenciami mentorovania. Účastníci budú po jeho
absolvovaní schopní viesť proces mentorovania takým spôsobom, aby efektívne rozvíjal vedomosti,
schopnosti, zručnosti a postoje mentorovaného študenta. Zároveň si účastníci rozšíria svoje poznatky o
teórii a rozvinú komunikačné zručnosti a metodiku potrebnú pre profesionálny rast v oblasti
mentorovania. To pomôže obohatiť individuálny model praxe účastníka výcviku a bude viesť rozvoju
profesionálnej identity mentora. Tréningový program obsahuje okrem interaktívneho vzdelávania aj
hodiny supervízie pre frekventantov vzdelávania a príležitosti aplikovať svoje poznatky na množstvo
pracovných kontextov.

Kurz je určený pre interných alebo externých koučov, trénerov, lektorov, konzultantov, supervízorov, ktorí
si chcú rozšíriť kompetencie o mentorovanie, psychológov, poradcov, manažérov, pracovníkov oddelenia
pre ľudské zdroje, ktorí sa stávajú mentormi pre kolegov a koordinujú či riadia rozvoj v organizáciách.
Zároveň je vhodný aj pre vedúcich pracovníkov z radov dobrovoľníctva, verejného alebo súkromného
sektora. Lektormi vzdelávacieho programu sú Silvia Gallová MCC a Vladimír Hambálek, supervízorka a
mentorka koučov a supervízor pre oblasti psychologického poradenstva, koučovania a organizačného
rozvoja. Supervízormi programu sú certifikovaní supervízori koučovania/mentorovania.
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Počet prihlásených na všetky vzdelávacie
podujatia je obmedzený. O poradí
prihlásených rozhodne včasné uhradenie
platby. Prezenčná účasť na podujatiach sa
riadi COVID automatom. V prípade nutnosti
budeme pracovať online.

www.coachingplus.org

