Samspillmetoden Dialog
Tid for dialog AS tilbyr kurs i Samspillsmetoden Dialog
Våre kurs tar sikte på å øke relasjons- og kommunikasjonskompetansen på alle nivå i
organisasjonen. Samspillsmetoden Dialog har et sett med relasjonelle verktøy for
relasjons - og kommunikasjonsarbeid.
Gjennom å øve på å bruke gode samspillsprinsipper i en tilrettelagt prosess påvirkes
holdninger slik at praksis kan endres.
Ved å trene forsterkes den allerede eksisterende kunnskapen om relasjonens
betydning for læring, og videreutvikling skjer ved at kunnskapen blir satt ut i praksis.

En gang i året tilbyr vi fordypningsreise i et Dialogperspektiv til Toscana, Italia.
Hensikten med å invitere til denne type kurs er å gi medarbeidere med kompetansen
trinn 1 og 2 et faglig påfyll rundt den teoretiske forankringen i Samspillsmetoden
Dialog. Dette for bl. a. å styrke det systemiske arbeidet med relasjoner i
organisasjonen. I 2019 vil hovedfokus være Samspillsmetoden Dialog som verktøy i
arbeidet med den nye Rammeplanen for barnehager. (se program)
Vi samler personer med trinn 1 og 2 fra ulike organisasjoner. Deltagerne tilbringer 3
døgn i en «Dialogboble». Med dette menes at deltagerne i tillegg til fordypningen i
teorien skal kunne praktisere, kjenne igjen og reflektere over egen Dialogpraksis på
reisen og under hele oppholdet.

Ta gjerne kontakt.
Velkommen på kurs

Vennlig hilsen
Sigrid Hviding sh@dialogtid.no tlf 95754162
Britt Brakstad bb@dialogtid.no tlf 91198432
Kursholdere
BENVENUTI

Fordypningsreise til Toscana vår 2019.
Vi inviterer igjen til fordypningsreise i
et Dialogperspektiv til Toscana, Italia.
Tema for kurset vår 2019 ;
”Samspillsmetoden Dialog – pedagogisk
relasjonskompetanse i et systemperspektiv»

Kurset gjør tydelig hvordan verktøyet
Samspillsmetoden Dialog kan brukes for å arbeide
Hus 1: Casa Casti
med den nye Rammeplanen for barnehager og Bergen kommunes
kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager ; «Sammen for kvalitet - lek og
læring».

Arrangører: Tid for dialog AS ved Britt Brakstad og Sigrid Hviding
Tidspunkt : uke 19 2019
Ankomstdag; mandag 06.mai, Avreisedag; torsdag 09.mai
Sted :

Casa Casti, Cortona i Toscana.
Ikke hotell og ingen luksus, men sjarmerende gårdshus i autentiske
toskanske omgivelser. Dette huset vil bli brukt som samlingssted og
kurssted. Dersom det blir mange påmeldte blir noen av deltagerne
innkvartert i et annet hus (leiligheter) i nærheten (hus2)

Pris :

Kursavgift kr 3.500,-, kost og losji kr. 3.500,- pr. person
Til sammen kr 7000,- pr. person
Prisen inkluderer:
Kurs 2 hele dager, overnatting 3 døgn i dobbeltrom, mat og drikke til
maten i Casa Casti.
Vi legger opp til en utflukt til Cortona og middag på en lokal restaurant
pris ca 60 euro pr person. Dette er ikke inkludert i prisen
Tillegg for enkeltrom: kr.1000,-

Transport: Fly tur – retur Italia og all transport i Italia må deltagerne
organisere og dekke selv. Vi kan være behjelpelig med kontakter
dersom dette er ønskelig.
Fordypningsreisen er avhengig av minimum 10 påmeldte.
Etter påmelding betales det et depositum innen 1.desember
2018.
Hus 2:Fattoria le Giare
www.fattorialegiare.com
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Avtale om ordre/ordrebekreftelse
Samspillsmetoden Dialog
Et produkt levert av Tid for dialog AS

Det bekreftes herved at vi ønsker Samspillmetoden Dialog – Fordypningsreise til Toscana.
Firma/ Organisasjon:
Navn kontaktperson:
Adresse:
Postnr/ -sted
Telefon:
e-post:
Signatur:

Antall deltakere

Samspillsmetoden Dialog – Fordypningsreise til Toscana.
Kursinnhold; se vedlagte program
Kursmateriell er inkludert.

Pris pr. person:

kr 7.000,-

Kursavgift 2 hele dager
Overnatting 3 døgn, dobbeltrom Cortona
Mat og drikke til maten i Casa Casti.
Transport tur – retur Norge - Italia, og all transport i Italia kommer i tillegg.

Etter påmelding betales det et depositum innen desember 2018.
Bindende påmelding innen 01.desember 2018, sendes til:
Tid for dialog AS, Lillehatten 13, 5148 Fyllingsdalen
Deltagerne får plass i den rekkefølge de melder seg på.
Vi tar forbehold om valutaendringer.
Bindende påmelding ved signert ordrebekreftelse. Ingen refusjon etter dette tidspunkt fra Tid for dialog AS.

………………………………..
kursleder
Tid for dialog AS

………………………………………..
Leder

Dette anses som ordrebekreftelse fra Tid for dialog AS når underskrift av daglig leder og kursleder foreligger.
Eksklusive rettighet til Samspillsmetoden Dialog ligger i sin helhet hos Tid for dialog AS.
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Program fordypningsreise til Toscana vår 2019
”Samspillsmetoden Dialog – pedagogisk relasjonskompetanse i et
systemperspektiv”

Mandag 06.mai

Kl. 20.00

Tirsdag 07.mai
Kl. 08.00 – 09.00
Kl. 09.00 – 12.30

Ankomst Casa Casti
Måltid– innkvartering
Presentasjonsrunde
Middag i Casa Casti

Frokost
Faglig økt v/ Sigrid Hviding.
Teori; Samspillsmetoden Dialog i et systemperspektiv.
•

Presentasjon av Samspillmetoden Dialog - Rammeplanen og
kvalitaetsutviklingsplan for Bergen kommune

•

Kl. 12.30 – 14.00
Kl. 14.00 – 16.00

Lunsj
Faglig økt v/ Sigrid Hviding
•

Kl. 17.30 – 20.00
Kl. 20.00
Onsdag 08.mai
Kl. 08.00 – 09.00
Kl. 09.00 – 12.30

Tema fortsetter

Rusletur i Cortona
Middag på restaurant.

Frokost
Faglig økt v/ Sigrid Hviding
Organisering
•

Lede utvikling av relasjons- og kommunikasjonsprosesser
Med utgangspunkt i planverket

Organisering
•

Kl. 12.30 – 14.30
Kl. 14.30 – 17.30

Innhold og struktur

Kl. 20.00

Lunsj
Faglig økt
Praktisk oppgave
Oppsummering
Middag i Casa Casti

Torsdag 09.mai
Kl 08.00 – 09.00
Kl10.00

Frokost
Avreise
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