МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ «СВІТ ПСИХОЛОГІЇ»
INTERNATIONAL FESTIVAL “PSYCHOLOGY WORLD”

Весняний Міжнародний

Тренінг-марафон
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тооррииннгг””
16-20 травня 2018 р.
Місце проведення:
16 травня 2018 року - Бізнес-центр "101 Tower", Конгрес-хол "Кiev" (вул. Льва Толстого, 57, 7-й поверх. Проїзд: метро "Вокзальна" або "Університет")
17-19 травня 2018 року - Міжнародний конгрес-центр «Український Дім», Виставкова зала (вул. Хрещатик 2, Метро «Майдан Незалежності»)
20 травня 2018 року – Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле» (вул. Лаврська, 41)

Тренінг-марафон – це демонстрація роботи практичних психологів, бізнес-тренерів, коучерів,
громадських тренерів та фахівців з освітнього тренінгу
Тренінг-марафон – це демонстрація новітніх напрямів, підходів та методів тренінгової роботи
Тренінг-марафон – це можливість набути новий досвід, віднайти колег та однодумців, відкрити
нові перспективи власного професійного зростання
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Освітні тренінги (коучинг, активні методи навчання, моніторинг якості, моніторинг ефективності впливу,
освітній менеджмент, управління закладами освіти, ефективна освітня політика, європейський освітній
стандарт, професійні тренінги та ін.)
Бізнес-тренінги (технології продажів, ефективний PR, психологія реклами, мистецтво презентації, внутрішня
та зовнішня комунікація, ефективний імідж, бенчмаркінг, технологізація продукту, організаційні конфлікти,
стрес-менеджмент та ін.)
Громадські тренінги (розробка стратегічних планів, розробка проектів, проектний менеджмент, ефективна
комунікація, міжсекторальна взаємодія, тренінги лідерства, корпораційне лідерство, гендерна взаємодія, та ін.)
Психологічні тренінги (особистісне зростання, гештальт-терапія, когнітивно-біхевіоральна терапія, арттерапія, процесуальна терапія, позитивна психологія, системно-феноменологічний підхід Берта Хеллінгера,
психодрама, символдрама, ігро-терапія, сімейна психотерапія та ін.)

Форми роботи: майстер-класи, work-shops, тренерські майстерні, демонстраційні заняття
Графік роботи:
10.00 – 10.10 – початок, презентації ведучих першої лінійки
10.15 – 12.15 – перша лінійка занять
12.15 – 12.45 – кавова перерва
12.45 – 12.55 – презентації ведучих другої лінійки
13.00 – 15.00 – друга лінійка занять
15.00 – 15.20 – кавова перерва
15.20 – 15.30 – презентації ведучих третьої лінійки
15.35 – 17.30 – третя лінійка занять
17.30 – 17.45 – кавова перерва
17.45 – 17.55 – презентації ведучих четвертої лінійки
18.00 – 19.45 – четверта лінійка занять
19.45 – 20.15 – динамічні групи
20.15 – 20.30 – підведення підсумків, вручення сертифікатів участі

Учасники отримують Сертифікат участі або Сертифікат набутих навичок (відповідає вимогам підвищення кваліфікації)
Оргвнесок для учасників ТРЕНІНГ-МАРАФОНУ (2 дні – на вибір):




При оплаті на місці чи за перерахунком у день Тренінг-марафону): 700 грн., для студентів – 350 грн.
За умови сплати до 10-го травня, оргвнесок складає 600 грн., для студентів – 250 грн.
За умови сплати до 1-го травня, оргвнесок складає 550 грн., для студентів – 200 грн.

Сплата здійснюється на рахунок: р/р 26002500129540 в ПАТ "Креді Агріколь Банк", МФО 300614, ЄДРПОУ 38899465,
Східно-Європейський Інститут Психології (Україна-Франція) (призначення платежу:
організація та проведення наукової конференції), або під час реєстрації.

Для студентів денної форми навчання – 3-й день участі у ТРЕНІНГ-МАРАФОНІ – безоплатний.
При оплаті 3-х днів участі, 4-й день – безоплатний.
При оплаті 4-х днів участі, 5-й день – безоплатний.
За умови групових заявок можливі знижки від 10%.
Заявки щодо участі (індивідуальні або групові) прохання надсилати на адресу: psytoday@ukr.net
Просимо заповнити електронну реєстраційну форму учасника ВЕСНЯНОГО Тренінг-Марафону та Фестивалю:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScggGQdyYyQ01heZgX2l-4Z_8ajqVMk53srtxi1VFW-u3PkNQ/viewform

Інформація (організаційна допомога): за тел.: (044) 360-86-22, (044) 257-20-21, (094) 925-56-22, (067) 196-28-14
Якщо Ви не бажаєте отримувати інформацію про наші заходи і проекти, просимо повідомити про це на psytoday@ukr.net
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