Vše je to v rodině
Procesově orientovaný přístup k práci s dětmi a rodinami

Dvoudenní seminář s Dawn Menken, Ph.D., Dipl. PW
10. – 11. dubna 2018 v Praze

Vše je to v rodině
Tento dvoudenní workshop je určen pro všechny, kteří pracují s dětmi a rodinami a chtěli
by přidat do svého repertoáru techniky z Procesově orientovaného přístupu. Je také
užitečný pro rodiče, kteří se chtějí dozvědět víc o dynamice jejich vlastních rodin.
Seminář je postavený na průkopnickém přístupu Dr. Arnolda Mindella a procesově
orientované práci, která odhaluje moudrost skrytou v problémech a přináší ducha hry a
zvídavosti do práce s dětmi a rodinnými systémy.

Prozkoumáme intervence, které:
* oslovují bloky a výzvy v rodinách
* pracují se systémem, atmosférou a dynamikou rodiny
* pomáhají rodinám a dětem objevovat a zacházet s dynamikou moci
* transformují chování, které je výzvou nebo je rušivé
* poskytují přístup ke hravé a smysluplné moudrosti dětí
Workshop je určen zejména pro profesionály, specialisty na vzdělávání a školství,
studenty a rodiče, a zároveň jsou vítáni všichni, co se zajímají o procesovou práci jako
takovou.

Dawn Menken, Ph.D., Dipl. PW
pracuje s jednotlivci, páry a rodinami víc než 30 let. Je autorkou
oceněné knihy, Raising Parents Raising Kids: Hands-on Wisdom for
the Next Generation. Je učitelkou v diplomovaném programu v
Institutu procesově orientované práce v Portlandu, Oregon, USA.
Vzdělává, koučuje a facilituje práci s konflikty. Nabízí školní
programy, které oslovují problémy s diverzitou, šikanou a
dovednosti pro život. Vytvořila a řídí letní program Teens Rise Up
(TRU), který se zaměřuje na téma vůdcovství mladistvých.
Je dynamickou učitelkou s pronikavou myslí a hravým duchem a
užívá si práci s lidmi z různých kultur a zázemí.
Více informací najdete na její webové stránce:
www.dawnmenken.com

Kdy: Úterý, 10. dubna 2018
Středa, 11. dubna 2018

Místo: Praha

Jazyk: Angličtina s překladem do češtiny
Cena:
4000 Kč přihlášení a úhrada kurzu do 31. 12. 2017
5000 Kč přihlášení a úhrada kurzu od 31. 12. 2017 do 28. 2. 2018
5500 Kč přihlášení a úhrada kurzu od 28. 2. 2018 a později
Nabízíme omezený počet dotovaných míst pro studenty, matky/otce na mateřské/rodičovské
dovolené a seniory. Pro více informací pište na kurzy@processwork.cz
Registrace: Pro registraci vyplňte prosím přihlašovací formulář. Přihlášení je platné až po
uhrazení kurzovného. Na přihlášení se vztahují storno podmínky.
Ubytování: Pokud potřebujete pomoc ohledně ubytování, neváhejte nás kontaktovat na:
kurzy@processwork.cz

Kontaktní osoba: Oleg Šuk, +420 775 152 503
http://www.processwork.cz

