Motto:
„Přístup zaměřený na řešení je
vhodný pro líné terapeuty.“ (Hary
Korman)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na další relaxačně-pracovní
letní akci

(, Belgie)

SOLUTION-FOCUSED
SUMMER CAMP
Pro koho je akce určena?
Pro všechny, kteří se zajímají o přístup zaměřený na řešení a baví je kromě práce
rovněž odpočívat
.
Průběh:
Akce je pojatá jako do značné míry neformální setkání lidí, kteří se zajímají o
přístup zaměřený na řešení. Kromě příležitosti neformálně potkat další lidi, kteří
sdílí podobný zájem se lze na SF Campu těšit i na odborný program, který
moderují lektoři Daletu a vytváří jej společně s účastníky. Každý účastník
nabídnout nějaký tematický workshop a hlasováním celá skupina vybírá, které
workshopy se nakonec uskuteční. Zároveň se snažíme vždy pozvat i spřízněné
kolegy z tuzemska či ze zahraničí (Polsko, Slovensko…).
Předpokládaný program:
Program domlouváme vždy s účastníky, může přibližně vypadat následovně:
1. DEN:
10:00 – 11:00 – představení
11:15 – 12:15 – workshop (zvaný)
12:15 – 12:45 – nabídka workshopů a sestavení programu
12:45 – 13:45 – oběd
13:45 – 17:00 – volno
17:00 – 18:30 – konzultace 1
18:45 – 19:45 – workshop 1
19:45 - volno
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2. DEN:
9:00 – 10:30 – konzultace 2
10:45 – 12:15 – workshop 2
12:15 – 13:15 – oběd
13:15 – 17:00 – volno
17:00 – 18:30 – konzultace 3
18:45 – 19:45 – workshop 3
19:45 - volno
3. DEN:
9:00 – 10:30 – konzultace 4
10:45 – 11:45 – workshop 4
11:45 - 12:15 – reflexe SF Campu, rozloučení
12:15 – oběd a odjezd

Jak se přihlásit?
Vyplněnou přihlášku je možné posílat průběžně. Kapacita kurzu je omezená, rozhoduje
pořadí přihlášení. Přihláška je k dispozici na www.dalet.cz v sekci „vzdělávání“.

