Koroška cesta 21, 4000 Kranj
T: + 386 4 2368 565
F: + 386 4 2368 564
GSM: + 386 40 635 466
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SLOVENIA

Spoštovani!
Vljudno vas vabimo na strokovno srečanje, ki ga organiziramo na temo:
"Vzgoja v očeh psihoterapevta – pogledi in praksa različnih pristopov "

Kraj:
Čas:

Hotel “Mons”, Ljubljana
petek, 28. februarja 2014 od 9.00 do 18.00
sobota, 1. marca 2014 od 9.00 do 16.00

Srečanje je namenjeno strokovnjakom s področja psihoterapije, vzgoje in izobraževanja ter tudi širši
javnosti.
O pogledih na vzgojo in težave, ki spremljajo vzgojo in odraščanje ter o praktičnih pristopih na tem
področju bodo govorili eminentni predstavniki geštalt terapije, imago terapije, logoterapije,
realitetne terapije, sistemske terapije, in transakcijeske analize.
Nastopajoči bodo predstavili različne možnosti iskanja pomoči za tiste, ki so je potrebni kot tudi
možnosti usposabljanja na področju. Za študente psihoterapije je to izredna priložnost za spoznavanje
različnih pristopov.
Srečanje je tudi priložnost za povezovanje in izmenjavo izkušenj preko neposrednih kontaktov med
udeleženci in nastopajočimi.
Ob srečanju izide tudi zbornik strokovnih člankov z naslovom "Vzgoja v očeh psihoterapevta – pogledi
in praksa različnih pristopov ". Na voljo bo tudi druga literatura.
Udeleženci srečanja bodo prejeli potrdilo o sodelovanju z oznako števila ur, kot dokazilo o strokovnem
izpopolnjevanju.
Natančna vsebina programa srečanja bo objavljena na spletni strani inštituta
www.institut-rt.si najkasneje do 1. februarja 2014 !!!

Kotizacija vključuje DDV in znaša 90,00 €.
Stroške bivanja in prehrane v času srečanja krijejo udeleženci sami.
Prosimo, da kotizacijo vplačate ob prijavi na srečanje na transakcijski račun Evropskega inštituta za
realitetno terapijo, Koroška cesta 21, Kranj
SI56 02068 - 0257794897
ter kopijo položnice prinesete s seboj na srečanje.

DŠ: SI76508889
TRR:SI56 0206 8025 7794 897, NLB

Priloženo prijavnico pošljite najkasneje do 5.02.2014 na naslov:
EVROPSKI INŠTITUT ZA REALITETNO TERAPIJO , Koroška cesta 21, 4000 Kranj,
po e-pošti na naslov : irt@siol.net ali po faksu : 04-2368 564.
Udeležba na srečanju je omejena s prostorskimi zmogljivosti hotela. Zato si inštitut pridržuje pravico,
da ne sprejema več prijav, ko število prijavljenih preseže optimalno število.
Zahvaljujemo se za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.
Direktorica

Bosiljka Lojk
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