Pozvánka na seminář

TEORIE TYPŮ

PRAKTICKÉ
POZNÁVÁNÍ
SEBE I DRUHÝCH

Asi to znáte. Chcete na sobě pracovat. Nebo to chce někdo po vás.
Začnete tím, že vyplníte dotazník, abyste se dozvěděl, jaký jste, jaké jsou vaše silné a slabé
stránky. S výsledkem se nějak smíříte a rozhodnete se, že se zlepšíte, třeba v komunikaci.
Jdete na seminář, naučíte se nové techniky ... a za pár týdnů je všechno při starém.

PROČ SEBEPOZNÁNÍ SKRZE DOTAZNÍKY
A ROZVÍJENÍ SEBE SAMA POMOCÍ NAUČENÝCH
TECHNIK FUNGUJÍ JEN KRÁTKODOBĚ?
Protože se zaměřují na vaše chování. To je ve skutečnosti jen špičkou ledovce. Hluboko
ve vás, ve vašem mozku, leží to, co vaše chování řídí. Jsou to vaše vrozené preference.
•

mají přímý vliv na to, jaké typy informací
v komunikaci „slyšíte“ a jaké opomíjíte.

•

způsobují, že některé činnosti jsou pro vás
zajímavou výzvou a jiné opakovaně odkládáte.

•

ovlivňují faktory, které berete v úvahu
při rozhodování.

•

jsou zodpovědné za to, že některé dovednosti
se naučíte velmi snadno a v jiných se nemůžete
zlepšit, ač se o to snažíte několik let.

Nemusíte být neurofyziologem, přesto můžete rozumět zdrojům svého
chování a naučit se ho lépe řídit.

Nemusíte být psychologem, přesto můžete lépe rozumět lidem kolem sebe,
předvídat jejich chování a reakce, lépe s nimi komunikovat a spolupracovat.

OHLASY ÚČASTNÍKŮ PŘEDCHOZÍCH SEMINÁŘŮ JSOU ZAJÍMAVOU ZPĚTNOU
VAZBOU PRO NÁS A MOŽNÁ ZAJÍMAVOU INSPIRACÍ I PRO VÁS.
„Za sebe chci poděkovat za plodně strávený čas. Byl to opravdu užitečné.
Podle mého názoru by tento seminář měl být samozřejmou součástí vzdělávání
každého člověka, který pracuje s lidmi.“
Jitka, učitelka

„Vyhovovalo mi, že jsem se nemusela “odhalovat” a bylo na mně, jak “dokonale”
se vystihnu v rámci typologie. Ta vlastní zodpovědnost ve smyslu otevřenosti
a upřímnosti sama k sobě s cílem utvrdit se v tom, co o sobě vím, a dychtivostí
dozvědět se, co za tím stojí.“
Pavlína, personalistka

„Bylo fajn, že byl seminář pojat “aktivizačně”. :-) Byl pestrý, nestačil jsem se nudit.
Opravdu jsem se hodně naučil, aniž bych si všiml kdy a jak.“
Roman, trenér a majitel obchodu se sportovním zbožím

Byla jsem již na 2 seminářích (vždy 2 dny) o sebepoznání a ano, tu a tam jsem
se v nich našla, jako že jsem to já, mraky konkrétních příkladů a bavilo mě to,
ale vše jaksi za pár dnů vyprchalo do ztracena právě proto, že jsem se nalézala vždy
jen v konkrétních situacích, ale ten základ nebyl nikde jasně vyřčen. Myslím,
že Teorie typů je v tomto výjimečná. Člověk se fakt najde, zjistí ten základ,
na kterém to stojí, co preferuje a co ne, a může se díky tomu dál rozvíjet.“
Sabina, asistentka ředitele

„Snad poprvé jsem zažil takový pocit „prozření“ a pochopení rozdílů mých stylů
myšlení a vyjadřování v různých prostředích a situacích. Největší aha přišlo, když
jsem odhalil své typové preference a zároveň pochopil, proč se někdy chovám úplně
jinak (přeskakuju do svých nepreferovaných funkcí).“
Martin, ﬁnanční ředitel

„V průběhu semináře pro mě bylo nejdůležitější pozvolné, metodické, ale nenásilné
vysvětlení základů, na kterých jsem dobře pochopil celou teorii a stále ji dokázal
aplikovat do praxe. Každou vteřinu jsem měl pocit, že se dozvídám něco nového.
S každou novou informací jsem chtěl vědět víc a víc... na konci semináře jsem měl,
s trochou nadsázky pocit, jako by byl život před seminářem a po něm.“
Jarda, manažer v IT

SEMINÁŘ JE VSTUPNÍ BRANOU DO TEORIE TYPŮ,
KTERÁ MÁ ŠIROKÉ VYUŽITÍ V RŮZNÝCH OBLASTECH
LIDSKÉ ČINNOSTI více na www.teorietypu.cz

Rozumět sobě a ostatním se vám může hodit,
ať už jste manažer, obchodník, personalista, učitel, rodič.

Každý účastník navíc získá originální sadu textů, které:
•

srozumitelně a pomocí praktických příkladů odhalují základy typologické teorie a její aplikace v praxi

• poskytnou vodítka pro určení vlastního typu a naznačí cesty rozvoje
• umožní lépe porozumět lidem kolem sebe

LEKTORKA SEMINÁŘE
Mgr. Šárka Miková
Poradenská psycholožka, autorka a realizátorka dlouhodobých vzdělávacích
programů pro školy, neziskové organizace a ﬁrmy, např. The Kellner Family
Foundation (projekt Pomáháme školám k úspěchu), Člověk v tísni, Sdružení
Tereza, Dimension Data, Orbit, Citibank.
Držitelka certiﬁkátu „Certiﬁed Practitioner of the MBTI Step 1 a Step 2“
a absolventka kursu MMTIC (vydáno v The Center for Applications of
Psychological Type, Gainesville, Florida, 2010)
Držitelka mezin. certiﬁkátu Lektor a certiﬁkátor programu RWCT
(Reading and Writing for Critical Thinking, 2002).
Autorka knihy Typologie osobnosti – využití ve výchově a vzdělávání (Portál 2010)
a Školní hodnocení žáků a studentů (Portál 2007)

Místo konání:

Rybničná 18/1, Praha 6 – Liboc (cca 10min. pěšky od tramvajové
zastávky Vozovna Vokovice; anebo cca 10min pěšky od tramvajové zastávky
Petřiny) - MAPA

Termín konání: 22. 9. a 23. 9. 2017
Čas:

22. 9. 9:00 – 18:00, 23. 9. 9:00 – 17:00

Cena:

7 000,- Kč bez DPH
Účastníci ze školství a neziskových organizací platí dotovanou cenu 3 000,- +
DPH (počet těchto účastníků je limitován).

V případě zájmu nás kontaktujte na info@meagnosis.cz.

www.MeaGnosis.cz

