
 MOTERŲ VADOVIŲ GRUPINĖ SUPERVIZIJA

 Kviečiamos bet kurioje veiklos srityje vadovės pareigas užimančios moterys į  

grupės superviziją, kurios metu galėsite: 

- nagrinėjant savo ir kitų patirtį aiškiau suprasti, kaip gerinti savo darbą, 

- geriau suprasti savo elgesį darbo santykiuose, remiantis savo istorija, 

motyvais bei vidiniais konfliktais, 

- nagrinėti įtampą keliančius santykius su pavaldiniais ar kolegomis,  

- suvokti moteriško vadovavimo ypatumus ir juos išnaudoti stiprinant įtaką 

savo darbinėje aplinkoje. 

Susitikimų datos 2017 m.: 
Vasario 14 d. 

Vasario 28 d. 

Kovo 14 d. 

Kovo 28 d.  

Balandžio 11 d. 

Balandžio 25 d.  

Gegužės 9 d.  

Gegužės 23 d.  

Birželio 6 d. 

Birželio 27 d.  

Susitikimų laikas: 18:30 - 20:30   

Susitikimai vyks Vilniaus senamiestyje. 
Tikslus adresas -užsiregistravusioms. 

Supervizija - tęstinis procesas, todėl 
svarbu dalyvauti visuose susitikimuose. 

Prieš prasidedant susitikimų ciklui - 
individualus pokalbis su supervizore. 

Pusės metų trukmės proceso kaina - 
350 Eurų + PVM;  
Klausimai ir registracija iki  
Vasario 7d.: tel. 8-620-31533   
el.p.: monika@kitokieprojektai.net 

Šie susitikimai gali jums praversti, jei susiduriate su bent 

viena iš šių ar panašiomis situacijomis: 

- sunkiai randate tinkamiausią būdą vadovauti savo 

komandai, 

- Jūsų darbuotojai nevykdo pavestų užduočių ar jas 

atlieka nekokybiškai, 

- susiduriate su sunkumais deleguoti darbus kitiems ir nuo 

atsakomybės gausos jaučiatės pavargusi, 

- neseniai tapote vadove ir susiduriate su iššūkiais 

atliekant savo kaip vadovės vaidmenį, 

- jaučiate, kad savo darbe esate įstrigusi neproduktyvių 

santykių verpete ir norite tai keisti, 

- jaučiatės vieniša - nerandate su kuo galėtumėte aptarti 

savo darbo iššūkius. 

Kas yra supervizija?  
    Tai Jūsų profesinių santykių konsultavimas, skirtas 
darbe kylančioms kompleksinėmis situacijomis nagrinėti 
bei išeitims ieškoti. 

 Grupinė supervizija - tai grupinio konsultavimo 
procesas, kai grupės nariai (6-8 dalyviai ) tiesiogiai 
nesusiję darbiniais ryšiais, bet yra to paties lygmens 
darbuotojai, kartu analizuoja atvejus, su kuriais susiduria 
darbe.

Supervizorė - Monika Kėžaitė-Jakniūnienė, Kitokie 
projektai® partnerė ir konsultantė, veda mokymus 
organizacijoms, įvairioms komandoms ir grupėms 
Lietuvoje ir užsienyje, kuria ir vykdo programas žmogiškųjų 
santykių vystymo klausimais. Lietuvos profesinių santykių 
konsultantų (supervizorių) asociacijos narė. 

www.kitokieprojektai.net 
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