IPOP ve spolupráci s Asta Facilitation nabízí jednoletý výcvik ve facilitaci.

Facilitace skupinových procesů:
práce se skupinami v různorodém prostředí
program výcviku:
Modul 1: Úvod do teorie skupinové práce a princip „hluboké demokracie“, role facilitátora, vnitřní
reflexe, rytmus skupinového života. Základní dovednosti a meta-dovednosti: facilitování pole skupiny: role, „skryté role“, „horká a chladná“ (klíčová) místa v procesu.
Modul 2: Uvědomování si postavení, moci a hierarchie; facilitování vnitřní a vnější rozmanitosti.
Konflikty, vyostření (eskalace) a zmírnění (de-eskalace), porozumění rytmu konfliktu a jeho facilitace. Autorita jako role a jako vnitřní a vnější proces.
Modul 3: Facilitace v „horkých místech“, silné emoce, kolektivní a osobní historie a skupinové dynamiky.
Sebedůvěra a motivace facilitátora, metody umožňující
udržet vyrovnanost a vedení uprostřed chaosu.
Modul 4: Kreativita a facilitování změn ve skupinách, týmová práce, laboratoř - zdokonalování schopnosti a osobní rozvoj. Zakončování skupin (stadia,
procesy a dynamiky); skupinové prezentace a projekty; hodnocení.

struktura výcviku
Výcvik bude obsahovat teoretické a zážitkové části zaměřené na různé aspekty skupinové práce,
cvičení a případové studie. Vzhledem k tomu, že
osobní rozvoj a praktická skupinová facilitace jsou
klíčovými prvky programu, každé setkání bude zahrnovat cvičný skupinový proces, který umožní
procvičovat metody skupinové facilitace. Účastníci budou podporováni, aby uplatňovali a praktikovali dovednosti získané ve výcviku v rozličných skupinách mimo výcvik (dle možností) včetně peer setkání.
Harmonogram výcviku
• 4x třídenní setkání: / 4. - 6. února 2011 / 20. - 22. května 2011 / 9. - 11. září 2011 / 4. - 6. listopadu 2011 /
(vždy pátek: 14:00 - 20:00 /sobota: 9 - 18:00 / neděle: 9:00 – 14:00)
• 4x studijní peer skupina (setkaní probíhají buď
osobně, nebo distančně - telefon, internet)
• 2x individuální supervize s lektorem či odborným
asistentem (distančně nebo osobně)
Celková dotace výcviku: 102 hodin
Požadavky na přijetí do výcviku
>> Zaslat vyplněnou přihlášku, profesní životopis a
krátkou reflexi (1/2 A4) o Vašem zájmu zúčastnit se
výcviku a čím se aktuálně zabýváte (současná profesní a životní témata)
>> Předchozí zkušenost s procesově orientovaným přístupem je výhodou, ale není podmínkou.
Můžete se zúčastnit semináře Tvůrčí oheň konfliktů 12.11 -14. 11. 2010 v Praze, který vedou lektoři
výcviku (více viz www.processwork.cz).
Úspěšní účastníci na závěr obdrží certifikát udělený
Institutem procesově orientované práce (IPOP)
v České republice. Výcvik je akreditován u MŠMT
a MPSV.

www.processwork.cz

Pro koho je výcvik určen:
Pro všechny, kteří pracují se skupinami v různých rolích (psychologové, koučové, poradci,
manažeři, učitelé, výchovní pracovnici, mediátoři, facilitátoři atd.) nebo by chtěli rozvíjet
svou práci v tomto směru. Počet účastníku ve skupině je 25 - 30.

ﬁlozoﬁe výcviku
Výcvik vychází z fenomenologického přístupu Worldwork, který je jedním z uplatnění základních principů procesově orientované práce na práci se skupinami. Tento model
nabízí solidní teoretický rámec spolu s řadou účinných nástrojů, metod a měkkých
dovedností. Worldwork, vyvinutý Arnoldem
Mindellem, je založen na konceptu „hluboké demokracie“, zkušenosti, že skupiny, organizace a společenství, dosáhnou hlubokého porozumění a naleznou tvořivý směr,
když zahrnou všechny svoje části a když je
jejich vzájemná interakce facilitována (koordinována a usnadňována facilitátorem).
Facilitace skupin všeho druhu je obohacující a náročná zkušenost, která vyžaduje
vnímavost, citlivé uvědomování si, reflexi a
řadu dalších schopností. Výcvik staví na oceňování různorodosti a variabilnosti obsažené v lidech a skupinách. Pracuje s poznáním,
že rozdíly, konflikty, napětí a vášně ve skupině obsahují zárodek řešení problému a směr
dalšího vývoje. Jádro výcviku tvoří poznání,
že nelze oddělit osobní a profesní zkušenosti v procesu učení a že osobní zážitek a růst a
uvědomění facilitátora jsou klíčem k úspěchu.
Filozofie a intervence, které si účastníci osvojí,
jsou nezávislé na specifické kultuře a jsou použitelné jak v psychoterapeutických tak i neterapeutických skupinách. Intenzivní nácvik
dovedností a kontakt s učiteli také podporuje účastníky v objevování svých osobních a
kulturních odlišností ve stylu facilitace. Frekventanti budou mj. podporováni v propojování učení se svým profesním životem a se širší společností.

Po absolvování výcviku
budou účastníci schopni:
● systémově myslet, vnímat a intervenovat
v práci se skupinou
● chápat víceúrovňový charakter (zjevný i skrytý)
skupinové dynamiky a vrozenou tvořivost
● rozvíjet uvědomění sebe jako součásti skupiny; uchopit rozdíl mezi „neutrálním“ a „fluidním“ facilitátorem
● znát princip hluboké demokracie a jeho aplikaci ve skupinové práci
● rozvíjet dovednosti a sebedůvěru ve facilitování konfliktních situací
● zpozorovat a facilitovat intenzivní a chaotická
místa a obtížné situace
● uvědomit si a využit koncept „role“ k facilitování skupinové dynamiky
● ukázat schopnost vystihnout a komunikovat
změny ve skupinové atmosféře
● pracovat s různorodostí, rozdíly a pozicemi
(rankem) ve skupinách různého charakteru
● využít vnitřní práce k udržení si zakotvenosti
uprostřed chaosu
● pochopit rytmy skupinového života od počátku do jeho dokončení

o lektorech
Anup Karia Dipl. PW. & Mgr. Stáňa Študentová Dipl.PW (Londýn, UK) jsou procesově orientovaní psychologové, organizační konzultanti a akreditovaní psychoterapeuti pracující v oblasti lidských zdrojů a organizačních změn. Založili Asta Facilitation
http://www.astafacilitation.net/, aby vnesli svou vášeň pro skupiny do práce s organizačními týmy a společnosti ohledně témat
spojených s podporou změn, řešení konfliktů, vůdcovství, týmového rozvoje a multikulturní komunikace. Mají bohatou zkušenost s vedením terapeutických skupin, výcvikem a supervizí terapeutů a facilitátorů.
Jsou členy vzdělávacího institutu v RSPOP
United Kingdom.
Asistenty výcviku jsou Mgr. Sylvia Ondrisová, PhD. a Mgr. Boris Sopko.
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Místo: Praha, Česká republika
Cena: 24 000 Kč / 938 € (výcvik lze uhradit
najednou či platbu rozdělit do 3 splátek v průběhu výcviku). Zahrnuje kurzovné a 2x individuální supervizi.
Uzávěrka přihlášek: 4.1. 2011
Uzávěrka plateb: za výcvik 21.1. 2011
Jazyk: Čeština a angličtina (překlad z angličtiny zajištěn)

Více informací o výcviku a metodě:
Webová stránka: www.astafacilitation.net
Telefon: 0044 20 82971053
email: asta_info@btinternet.com

Organizační informace a registrace
Webová stránka: http://www.processwork.cz/
telefon: 00420 723 305 282
email: vycvik@processwork.cz
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www.astafacilitation.net

