Biuletyn Informacyjny PSTTSR – kwiecień 2018
Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,
Zarząd PSTTSR informuje:
1. W imieniu organizatorów i Zarządu PSTTSR zapraszamy na XIII Ogólnopolską Konferencję
Naukową PSR pt. „TSR - wspólne założenia, różne rozumienie(a)” - Toruń , 7-8 czerwca 2019
roku. Kontakt do organizatorów i zapisy: konferencja@wotuiw.torun.pl
Strona konferencji: http://www.wotuiw.torun.pl/aktualnosci/konferencja-psr-2019
2. Jak co roku, dzień przed konferencją zapraszamy na Warsztat Przedkonferencyjny.
W czwartek, dnia 6 czerwca 2019 r. Sébastien Vernieuwe, jeden z liderów Modelu z Burgii
poprowadzi warsztat pt. „Praca z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami z wykorzystaniem
modelu z Brugii”. Zapisy na warsztat: konferencja@wotuiw.torun.pl
3. Gorąco zachęcamy wszystkich do poprowadzenia wystąpień, wykładów, bądź warsztatów –
zaprezentowania swojej pracy, podzielenia się pomysłami i doświadczeniem. Przypominamy,
iż uchwałą Zarządu PSTTSR osoby, które przygotują wystąpienie / wykład / warsztat (wraz z
wersją pisemną, jako materiał pokonferencyjny) mają 50% upust od ceny konferencji.
Zgłaszajcie się – zapraszamy J
4. W trakcie konferencji Zarząd PSTTSR zwołuje doroczne Walne Zgromadzenie członków
Stowarzyszenia na dzień 7 czerwca 2019, w godz. 18-19.30, miejsce: Wydział Matematyki
i Informatyki UMK, ul. Chopina 12/18, Toruń. Pierwszy termin Walnego zgromadzenia to
godz. 18.00, drugi termin to godz. 18.15. Będzie to spotkanie sprawozdawczo-wyborcze.
Zapraszamy wszystkich chętnych do pracy na rzecz Stowarzyszenia (w Zarządzie, komisjach,
etc.) Potrzebujemy Waszej obecności J
5. 3 maja 2019 – Dzień Skoncentrowany na Rozwiązaniach. Chcemy pokazać w ilu różnych
miejscach w Polsce praktykujemy TSR. Jeżeli znajdziecie przestrzeń i chwilę czasu – zróbcie
sobie zdjęcie! Do biuletynu dołączmy plik w formacie pdf. Nasza prośba jest taka, żeby plik
ten wydrukować, wpisać nazwę miasta, w którym praktykujecie TSR, zrobić sobie zdjęcie z tą
kartką. Następnie przesłać to zdjęcie na adres Stowarzyszenia maksymalnie do 10 maja 2019.
Powstanie z tego wizualna mapa TSR-u w różnych miastach naszego kraju.
(stowarzyszenie@psttsr.pl)
6. Z przyjemnością informujemy, że zgłaszają się osoby chętne do poprowadzenia sekcji
tematyczyche, które będą skupiały ludzi zainteresowanych konkretnymi obszarami
zastosowań PSR/TSR. Zachęcamy ponownie: zgłaszajcie swoje pomysły na tematykę sekcji i
gotowość współtworzenia ich :) (stowarzyszenie@psttsr.pl)

Informujemy, że administratorem Państwa danych jest:

7. W dalszym ciągu aktualne pozostaje zaproszenie do publikowania na łamach „Rozwiązań”
swoich opracowań i refleksji związanych z TSR (kontakt: rada.naukowa@psttsr.pl
ikrasiejko@interia.pl).
Pozdrawiamy
Zarząd PSTTSR
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