WORKSHOP
Pomôžte deťom učiť sa premeniť problém na zručnosť

Kedy:

23. – 24. novembra 2018 (piatok 23.11.2018 od 16:00 do 19:00 hod.,
sobota 24.11.2018 od 9:00 do 18:00 hod.)

Kde:

Inštitút dialogických praxí, Mostová ulica 33, 034 01 Ružomberok

Obsah workshopu: Workshop je zameraný na nové pohľady, techniky a prístupy pri práci s deťmi
a dospievajúcimi. Zážitkovou formou si osvojíte základy prístupu zameraného na riešenie a tiež
techniky, akými možno s deťmi a dospievajúcimi pracovať. Pozrieme sa spoločne na možnosti
spolupráce s ďalšími odborníkmi, s ktorými pracujete s cieľom pomôcť Vašim klientom či študentom.
Spoločne si ukážeme, ako môžeme pristupovať ku klientom a študentom a hľadať s nimi nové uhly
pohľadu a možnosti riešenia problémových situácií. Workshop je prakticky zameraný, jednotlivé
techniky si budete môcť trénovať sami na sebe a nájsť si také, ktoré Vám budú vyhovovať pre prácu
s deťmi a dospievajúcimi.
Základné témy workshopu:





Lektor:

Osvojenie si základov prístupu zameraného na riešenie (solution focus)
Zážitkové techniky a nástroje pre individuálnu aj skupinovú prácu s deťmi a dospievajúcimi
Základy Kids´skills – na riešenie orientovaná práca s deťmi, rodičmi a komunitou
Podpora spolupráce v tíme odborníkov – ako spolupracovať a pomáhať si v tíme tak, aby
sme všetci boli víťazmi

Mgr. Katarína Medzihorská
Katarína pracovala ako školský psychológ v ČR a na Slovensku, v špeciálnom
aj v bežnom školstve. Momentálne pôsobí v projekte na podporu mladých
ľudí znevýhodnených sociálne či zdravotne v rámci Banskobystrického kraja.
Absolvovala komplexný psychoterapeutický výcvik v Prístupe zameranom na
riešenie a je certifikovaný Kids´skills kouč (na riešenie orientovaná práca
s deťmi, rodičmi a komunitou). Bližšie informácie o lektorke aj na stránke IDP
v časti o tíme: www.vdialogu.sk/o-idp/tim-2/.

Účastnícky poplatok: 50 € pri platbe do 20.9.; 55 € pri platbe od 21.9.
Ďalšia 15% zľava pre členov/sympatizantov IDP (po zaplatení ročného členského príspevku 25€)

Preferujeme platbu na účet IDP, náš IBAN: SK8111000000002941035554

Registračný formulár: https://goo.gl/yxGwfi

