
Ako spracovať videozáznamy z poradenskej činnosti prostredníctvom 
INTERACTu. 

Miesto konania a termín konania :  

Bratislava – 28.3.2019 – Seminárna miestnosť č. 101, IUVENTA, Karloveská 64, Bratislava– 9:00 – 15:00 hod. 

Uzávierka prihlasovania: 

28.2.2019  alebo po naplnení maximálneho počtu prihlásených 

Typ aktivity: 

Vzdelávací seminár - workshop 

Krátka charakteristika: 
 
V rámci workshopu budú multiplikátori/odborní zamestnanci vzdelávaní formou konkrétneho predvedenia štruktúrovaného 
využitia a spracovania dát behaviorálnych prejavov z videozáznamov zo svojej rutinnej činnosti v poradenských 
zariadeniach. Predstavíme využitie vzorových postupov analýzy dát prostredníctvom softweru Interact v konkrétnej 
odbornej činnosti.  
 
Cieľová skupina: 
 
Multiplikátori s certifikátom zo vzdelávania s metódou Interact/ďalší odborní zamestnanci CPPPaP  
 
Počet účastníkov: 
 
Maximálne 20, po naplnení počtu prihlásených bude prihlasovanie zastavené. 
V prípade nedostatočného počtu účastníkov bude vzdelávanie zrušené. 
 
Cena: 
 
30,- eur   
 
Upozornenie: Vaša registrácia bude platná len v takom prípade, pokiaľ bude zrealizovaná úhrada do 4.3.2019.  
Spôsob platby: BANKOVÝ ÚČET PRE PLATBU - IBAN: SK84 8180 0000 0070 0006 5164 
Variabilný symbol: uveďte dátum vzdelávania 28032019 
Do poznámky pri platbe, prosím, uveďte: 
A: v prípade fyzickej osoby: Vaše PRIEZVISKO a MENO (účastníka) 
B: v prípade právnickej osoby: v tomto poradí – 1. MESTO, 2. NÁZOV organizácie v skratke napr.“CPPPaP“  
 
Poznámka: 
 
Pokiaľ máte možnosť, prineste si so sebou notebook a Váš software 
 
Kontaktná osoba: 

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám plne k dispozícii: Mgr. Jozefína Fusek Švingálová, tel.: + 421 2 43 41 40 54 

 e-mail: vudpap.vzdelavanie1@gmail.com 

.Súvisiace linky: 

Prihlasovanie-BA-28.3.2019 (link na prihlasovací formulár) 
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