Rada Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcja Trenerów ma zaszczyt zaprosić na konferencję

XXV – Lat Ruchu Trenerskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Na sesję

Kim jesteśmy, Co robimy, Dokąd zmierzamy.
Lista Trenerów rekomendowanych przez PTP, stawiająca bardzo wysokie wymagania dotyczące osobistego przygotowania i kompetencji, działa już ponad 25 lat. Jej uczestnicy są obecni we
wszystkich obszarach życia społecznego – pomocy psychologicznej, ochronie zdrowia, profilaktyce uzależnień, oświacie, biznesie, przeciwdziałaniu bezrobociu, rozwiązywaniu problemów społecznych.
Na naszej Liście Trenerów rekomendowanych przez PTP znajduje się ponad 600 osób, z których każda ukończyła wieloletnie szkolenie, stale doskonali swój warsztat pracy,
a w codziennej praktyce kieruje się Kodeksem Etycznym naszego Stowarzyszenia.
Kilkadziesiąt tysięcy osób ukończyło wieloetapowe cykle szkoleniowe opierające się na wypracowanym przez nasze środowisko modelu tzw. szkolenia podstawowego. Składa się ono z treningu
interpersonalnego, etapu pracy nad podstawowymi kompetencjami społecznymi i uczeniu się konkretnego warsztatu pracy.W oparciu o ten model działa ponad dwadzieścia Szkół Trenerów.
Zapraszamy ponieważ mamy nadzieję, że jesteście zainteresowani naszym sposobem pracy.
Zaprezentują się Szkoły Trenerów i środowiska (organizacje, firmy) z których one się wywodzą.
Zastanowimy się razem z zaproszonymi gośćmi, w jakich programach nasze umiejętności mogą się przydać.
Pokażemy, jak szkolimy menedżerów, nauczycieli, liderów organizacji pozarządowych, urzędników, lekarzy.
Pokażemy jak wspieramy Organizacje Uczące się.
Serdecznie zapraszamy 26 maja 2009 r.
w Warszawie ul. Czackiego 3/5
w godzinach 11.00 – 19.00
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: radatrenerow@gmail.com

Kontakt telefoniczny 0-606481888
Przewodniczący Rady Trenerów
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Jacek Jakubowski

Program konferencji
Trenerzy rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
kim jesteśmy, co robimy, dokąd zmierzamy.
26 maja 2009
Część I 10:00 – 14:00
10:00 – 10:30
Wykład wprowadzający Przewodniczącego Rady Trenerów PTP Jacka Jakubowskiego
10:30- 11:30
Dyskusja Panelowa Reprezentantów Szkół Trenerskich
11:30 – 14:00
Prezentacja Szkół Trenerskich - spotkanie w otwartej przestrzeni

Część II 16:00 -19:00
Sala B
Debata nt. „ Kim jesteśmy i co robimy”
Sala C
Debata nt. „Dokąd zmierzamy”
Debata w dużej mierze poświęcona będzie temu co podejście, dorobek, metodologia pracy trenerów PTP może zaoferować różnym obszarom życia społecznego w Polsce. Jakie
korzyści może przynieść doświadczenie ludzi skupionych wokół PTP oświacie, biznesowi, terapii, aktywizacji środowisk lokalnych, działaniom publicznym i wielu innym. W debatach udział wezmą
superwizorzy treningu interpersonalnego, m. in. Maria Król-Fijewska, Piotr Fijewski, Maria Nowicka, Barbara Jakubowska, Krzysztof Jedliński, Ewa Rose-Alster, Konrad Plata, Andrzej Kołodziejczyk,
Jerzy Melibruda, Maria Haracz-Dąbrowska, Łucja Sokorska-Maj, Dorota Szczepan-Jakubowska, Ryszard Praszkier, Wojciech Eichelberger, Jerzy Dmuchowski, Teresa Auguścik, Zdzisław Kuśnierz,
Jacek Jakubowski.

