
Neberbálne techniky v práci s detským klientom zamerané na individuálne 
a skupinové sedenia. Doplnené o krátke kazuistiky a analýzu videozáznamov 

Miesto konania, termín čas konania : 

Bratislava – 26.4.2019 - CPPPaP BA 5, Švabinského 7, Bratislava – 9:00 – 17:00 hod. 

Košice – 6.6.2019 - Zasadacia miestnosť CPPPaP, Karpatská 8, Košice – 9:00 – 17:00 hod. 

Uzávierka prihlášok: 

28.2.2019  alebo po naplnení maximálneho počtu prihlásených 

Typ aktivity: 

Vzdelávací seminár 

Krátka charakteristika: 
 
Na úvod vzdelávania bude od prednášaná krátka teória k jednotlivých terapiám - muzikoterapia, arteterapia, 
dramatoterapia a jej ciele, témy a techniky, ktoré sa využívajú v individuálnej a skupinovej   (rovesníckej, rodinnej, 
súrodeneckej) práci s detským klientom.                                                                                                                       
Cieľom vzdelávania je oboznámiť účastníkov s novými pojmami, naučenie nových terapeutických postupov formou 
zážitkovej práce, skupinové riešenie prípadov formou kazuistík a analýza videozáznamov v práci s detským klientom. 
 
Cieľová skupina: 

Odborní zamestnanci štátnych a súkromných CPPPaP a CŠPP, ktorí ešte neabsolvovali vzdelávanie na tému 
Neverbálne techniky v práci s detským klientom s Mgr. Kovérovou. 

Počet účastníkov: 

Maximálne 20, po naplnení počtu prihlásených bude prihlasovanie zastavené. V prípade nedostatočného počtu 
účastníkov, bude vzdelávanie zrušené. Z jedného centra sa môžu prihlásiť max. 2 zamestnanci. 

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: 
 
Prosíme účastníkov  vzdelávacieho kurzu, aby prišli v pohodlnom oblečení – niektoré techniky sa budú realizovať aj na 
zemi. 
 
Kontaktná osoba: 

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám plne k dispozícii:  

Mgr. Jozefína Fusek Švingálová, e-mail: vudpap.vzdelavanie1@gmail.com, tel.: + 421 2 43 41 40 54. 

 

Súvisiace linky: 

Prihlasovací formulár-BA-26.4.2019 (link na prihlasovací formulár) 

Prihlasovací formulár-KE-6.6.2019 (link na prihlasovací formulár) 

 

https://goo.gl/forms/sFcXtJN4LEDYMoCc2
https://goo.gl/forms/sFcXtJN4LEDYMoCc2
https://goo.gl/forms/rxw4gRSLiTpXXZMV2
https://goo.gl/forms/rxw4gRSLiTpXXZMV2
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